
 اطالعیه برگزاری دروس عملی )آزمایشگاهی و کارگاهی(

 

 قابل توجه دانشجویان گرامی 

با توجه به شرايط موجود، به ويژه مسئله افزايش آمار مبتاليان به بيماري كرونا در هفته هاي اخير و ضرورت حفظ سالمتي  

  استفاده حداكثري از امكانات آموزش مجازي براي برگزاري دروس عمليدانشجويان و اساتيد گرامي، سياست اصلي دانشگاه،  

آمده است  ساس، برنامه ريزي الزم براي برگزاري اين دروس به صورت مجازي به عمل )آزمايشگاهي و كارگاهي( است و بر اين ا

اعالم مي  عملي ارسالي توسط دانشكده ها  برنامه هفتگي دروس  ذيل اين اطالعيه  همچنين  مورد نظر و  موضوعات  كه در ادامه  

 گردد.

سامياد  - عملي  دروس  هاي  كالس  برگزاري  آدرس    سامانه  و    .است  /https://el.yazd.ac.ir/lmsبه  آشنايي  جهت 

 مراجعه فرماييد.  /https://elearning.yazd.ac.irيادگيري سامياد مي توانيد به سامانه آموزشهاي مجازي به آدرس 

  1399/  5/ 23شنبه    پنجتا    1399/  4/  28هفته از شنبه    4، به مدت  1399زمان برگزاري دروس عملي در تابستان    -

 خواهد بود.

وارد سامانه سامياد شده و مطابق جداول ارائه شده در زير و راهنماهاي   26/4/99الزم است دانشجويان از تاريخ    -

لذا بعد از آن مي توانند در زمان اعالم شده در كالسهاي مجازي  .ندآموزشهاي مجازي در كالسهاي خود ثبت نام نماي

 حضور يابند.

محتواي درسي به صورت برون خط )آفالين( در سامانه در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد، ولي جهت ارائه توضيحات    -

 )آنالين( برگزار مي شود. مربوطه و رفع اشكال دانشجويان، جلساتي مطابق برنامه به صورت برخط 

حضوري    - مندي  بهره  امكان  راستاي  در  دانشگاه  تالش  دانشجويان،  عملي  هاي  مهارت  ارتقاء  اهميت  به  توجه  با 

در خصوص دانشجوياني كه دروس  دانشجويان از فضا و امكانات آزمايشگاهي/كارگاهي موجود در دانشگاه مي باشد. لذا  

از عادي شدن شرايط در سال تحصيلي آينده، امكان بهره  عملي ترم جاري را به صورت مجازي م ي گذرانند، پس 

 .خواهد بودمندي اين دانشجويان از امكانات آزمايشگاهي /كارگاهي جهت تكميل مهارت هاي عملي خود فراهم  

، دانشجويان مي توانند در صورت 98-99دوم پيرو مصوبات قبلي در خصوص امكان حذف اضطراري دروس نيمسال    -

داده خواهد شد،    99ماه  مرداد  15الي    11داشتن شرايط مندرج در مصوبه مذكور، در فرصت مجددي كه در بازه زماني  

 نمايند. و پيگيري ثبت  مطابق راهنماي پيوست  سيستم گلستان پيشخوان درخواست حذف دروس عملي خود را در

 

 

 برنامه دروس عملي گروه تربيت بدني

https://el.yazd.ac.ir/lms/
https://elearning.yazd.ac.ir/


شماره و گروه  

 درس
 زمان و مكان ارائه  نام استاد جنسیت  درسنام 

 ياوري ابوالفضل  مرد 1ژيمناستيك 01_1236016
،  17:30-15:30درس)ع(: شنبه  

 17:30-15:30درس)ع(: دو شنبه 

 خرم مستوره زن 1ژيمناستيك 02_1236016
،  12:00-10:00درس)ع(: شنبه  

 12:00-10:00درس)ع(: دو شنبه 

 مرد ( 1واليبال )  01_1236020
فالح يخداني 

 حميدرضا

،  12:00-10:00درس)ع(: يك شنبه 

 12:00-10:00درس)ع(: سه شنبه 

 وكيلي ليال زن ( 1واليبال )  02_1236020
،  12:00-10:00درس)ع(: يك شنبه 

 12:00-10:00درس)ع(: سه شنبه 

 وكيلي ليال زن ( 2واليبال) 02_1236021
،  12:00-10:00درس)ع(: يك شنبه 

 12:00-10:00شنبه درس)ع(: سه 

 زن (1هندبال ) 01_1236024
شكوهي رودبزاني  

 ريحانه

،  10:00-08:00درس)ع(: يك شنبه 

 15:30-13:30درس)ع(: چهار شنبه 

 زن (2هندبال) 01_1236025
شكوهي رودبزاني  

 ريحانه
 15:30-13:30درس)ع(: چهار شنبه 

 چراغي نيك علي  مرد 1بدمينتون  01_1236028
،  17:30-15:30شنبه درس)ع(: يك 

 17:30-15:30درس)ع(: سه شنبه 

 هرمان مهديه زن 1بدمينتون  02_1236028
،  17:30-15:30درس)ع(: شنبه  

 17:30-15:30درس)ع(: سه شنبه 

 ملك زاده منصور مرد 1كشتي 01_1236030
،  12:00-10:00درس)ع(: سه شنبه 

 15:30-13:30درس)ع(: چهار شنبه 

 مرد 2آمادگي جسماني 01_1236031
عابدين زاده ماسوله 

 سعيد

،  15:30-13:30درس)ع(: يك شنبه 

 10:00-08:00درس)ع(: سه شنبه 

 باقرپور زهره  زن 2آمادگي جسماني 02_1236031
،  15:30-13:30درس)ع(: شنبه  

 10:00-08:00درس)ع(: دو شنبه 

 خرم مستوره زن 1فعاليتهاي موزون  01_1236098
،  15:30-13:30شنبه درس)ع(: يك 

 12:00-10:00درس)ع(: سه شنبه 

 مرد تربيت بدني 01_1236188
حاج لطفعليان 

 مصطفي 
 10:00-08:00درس)ع(: شنبه  

 12:00-10:00درس)ع(: شنبه   آريا بهزاد  مرد تربيت بدني 02_1236188

 مرد تربيت بدني 03_1236188
عابدين زاده ماسوله 

 سعيد
 15:30-13:30درس)ع(: شنبه  

 17:30-15:30درس)ع(: شنبه   صمدي حسين  مرد تربيت بدني 04_1236188

 10:00-08:00درس)ع(: يك شنبه  شريفات پور رضا  مرد تربيت بدني 05_1236188

 12:00-10:00درس)ع(: يك شنبه  شريفات پور رضا  مرد تربيت بدني 06_1236188



 مرد تربيت بدني 07_1236188
يخداني فالح 

 حميدرضا
 17:30-15:30درس)ع(: يك شنبه 

 10:00-08:00درس)ع(: دو شنبه  آريا بهزاد  مرد تربيت بدني 08_1236188

 12:00-10:00درس)ع(: دو شنبه  آريا بهزاد  مرد تربيت بدني 09_1236188

 مرد تربيت بدني 10_1236188
عابدين زاده ماسوله 

 سعيد
 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه 

 17:30-15:30درس)ع(: دو شنبه  صمدي حسين  مرد تربيت بدني 11_1236188

 مرد تربيت بدني 12_1236188
عابدين زاده ماسوله 

 سعيد
 12:00-10:00درس)ع(: سه شنبه 

 مرد تربيت بدني 13_1236188
عابدين زاده ماسوله 

 سعيد
 15:30-13:30درس)ع(: سه شنبه 

 مرد تربيت بدني 14_1236188
فالح يخداني 

 حميدرضا
 17:30-15:30درس)ع(: سه شنبه 

 10:00-08:00درس)ع(: چهار شنبه  آريا بهزاد  مرد تربيت بدني 15_1236188

 مرد تربيت بدني 16_1236188
حاج لطفعليان 

 مصطفي 
 12:00-10:00درس)ع(: چهار شنبه 

 12:00-10:00درس)ع(: چهار شنبه  اكبرزاده حسين  مرد تربيت بدني 17_1236188

 17:30-15:30درس)ع(: چهار شنبه  فيضي فر فرزاد مرد تربيت بدني 19_1236188

 زن تربيت بدني 21_1236188
خليلي راد سمانه  

 السادات
 10:00-08:00درس)ع(: شنبه  

 زن تربيت بدني 22_1236188
خليلي راد سمانه  

 السادات
 12:00-10:00درس)ع(: شنبه  

 15:30-13:30درس)ع(: شنبه   ملك ثابت نازنين زن تربيت بدني 23_1236188

 17:30-15:30درس)ع(: شنبه   باقرپور زهره  زن تربيت بدني 24_1236188

 10:00-08:00درس)ع(: يك شنبه  وكيلي ليال زن تربيت بدني 25_1236188

 زن تربيت بدني 26_1236188
شكوهي رودبزاني  

 ريحانه
 12:00-10:00درس)ع(: يك شنبه 

 15:30-13:30درس)ع(: يك شنبه  حسيني يزدي بهاره  زن تربيت بدني 27_1236188

 17:30-15:30درس)ع(: يك شنبه  حسيني يزدي بهاره  زن تربيت بدني 28_1236188

 10:00-08:00درس)ع(: دو شنبه  بهزادي آرزو زن تربيت بدني 29_1236188

 12:00-10:00درس)ع(: دو شنبه  باقرپور زهره  زن تربيت بدني 30_1236188

 12:00-10:00درس)ع(: دو شنبه  بهزادي آرزو زن تربيت بدني 31_1236188

 زن تربيت بدني 32_1236188
مدرسي معصومه 

 السادات
 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه 

 زن تربيت بدني 33_1236188
مدرسي معصومه 

 السادات
 17:30-15:30درس)ع(: دو شنبه 

 زن تربيت بدني 34_1236188
مدرسي معصومه 

 السادات
 10:00-08:00درس)ع(: سه شنبه 



 زن تربيت بدني 35_1236188
مدرسي معصومه 

 السادات
 12:00-10:00درس)ع(: سه شنبه 

 15:30-13:30درس)ع(: سه شنبه  بهزادي آرزو زن تربيت بدني 36_1236188

 17:30-15:30درس)ع(: سه شنبه  كهدويي الهه  زن تربيت بدني 37_1236188

 زن تربيت بدني 38_1236188
قانع هاشم آبادي  

 فهيمه 
 10:00-08:00درس)ع(: چهار شنبه 

 زن تربيت بدني 39_1236188
قانع هاشم آبادي  

 فهيمه 
 12:00-10:00درس)ع(: چهار شنبه 

 15:30-13:30درس)ع(: چهار شنبه  بهزادي آرزو زن بدنيتربيت  40_1236188

 17:30-15:30درس)ع(: چهار شنبه  عابدين زاده نسيم  زن تربيت بدني 41_1236188

 زن تربيت بدني 42_1236188
خليلي راد سمانه  

 السادات
 10:00-08:00درس)ع(: پنج شنبه 

 10:00-08:00شنبه درس)ع(: پنج  كشفي مرضيه زن تربيت بدني 43_1236188

 زن تربيت بدني 44_1236188
خليلي راد سمانه  

 السادات
 12:00-10:00درس)ع(: پنج شنبه 

 12:00-10:00درس)ع(: پنج شنبه  كشفي مرضيه زن تربيت بدني 45_1236188

 12:00-10:00درس)ع(: شنبه   رحيمي اميرحسام  مرد 1ورزش 01_1236189

 15:30-13:30درس)ع(: شنبه   حسين صمدي  مرد 1ورزش 02_1236189

 مرد 1ورزش 03_1236189
عابدين زاده ماسوله 

 سعيد
 17:30-15:30درس)ع(: شنبه  

 مرد 1ورزش 04_1236189
فالح يخداني 

 حميدرضا
 10:00-08:00درس)ع(: يك شنبه 

 مرد 1ورزش 05_1236189
فالح يخداني 

 حميدرضا
 15:30-13:30درس)ع(: يك شنبه 

 مرد 1ورزش 06_1236189
فالح يخداني 

 حميدرضا
 10:00-08:00درس)ع(: دو شنبه 

 مرد 1ورزش 07_1236189
فالح يخداني 

 حميدرضا
 12:00-10:00درس)ع(: دو شنبه 

 مرد 1ورزش 08_1236189
فالح يخداني 

 حميدرضا
 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه 

 مرد 1ورزش 09_1236189
عابدين زاده ماسوله 

 سعيد
 17:30-15:30درس)ع(: دو شنبه 

 مرد 1ورزش 10_1236189
فالح يخداني 

 حميدرضا
 15:30-13:30درس)ع(: سه شنبه 

 10:00-08:00درس)ع(: چهار شنبه  صمدي حسين  مرد 1ورزش 11_1236189

 15:30-13:30درس)ع(: چهار شنبه  صمدي حسين  مرد 1ورزش 12_1236189

 17:30-15:30درس)ع(: چهار شنبه  صمدي حسين  مرد 1ورزش 13_1236189

 15:30-13:30درس)ع(: سه شنبه  اكبرزاده حسين  مرد 1ورزش 14_1236189



 17:30-15:30درس)ع(: سه شنبه  اكبرزاده حسين  مرد 1ورزش 15_1236189

 15:30-13:30درس)ع(: چهار شنبه  آريا بهزاد  مرد 1ورزش 16_1236189

 12:00-10:00درس)ع(: شنبه   وكيلي ليال زن 1ورزش 21_1236189

 زن 1ورزش 22_1236189
شكوهي رودبزاني  

 ريحانه
 15:30-13:30درس)ع(: يك شنبه 

 17:30-15:30درس)ع(: يك شنبه  وكيلي ليال زن 1ورزش 23_1236189

 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه  كهدويي الهه  زن 1ورزش 24_1236189

 17:30-15:30درس)ع(: دو شنبه  كهدويي الهه  زن 1ورزش 25_1236189

 15:30-13:30درس)ع(: سه شنبه  كهدويي الهه  زن 1ورزش 26_1236189

 10:00-08:00درس)ع(: چهار شنبه  كهدويي الهه  زن 1ورزش 27_1236189

 12:00-10:00درس)ع(: چهار شنبه  كهدويي الهه  زن 1ورزش 28_1236189

 زن 1ورزش 29_1236189
شكوهي رودبزاني  

 ريحانه
 17:30-15:30درس)ع(: چهار شنبه 

 10:00-08:00درس)ع(: شنبه   خرم مستوره زن 1ورزش 30_1236189

 10:00-08:00درس)ع(: يك شنبه  ملك ثابت نازنين زن 1ورزش 31_1236189

 12:00-10:00درس)ع(: يك شنبه  ملك ثابت نازنين زن 1ورزش 32_1236189

 17:30-15:30درس)ع(: يك شنبه  ملك ثابت نازنين زن 1ورزش 33_1236189

 10:00-08:00درس)ع(: دو شنبه  خرم مستوره زن 1ورزش 34_1236189

 10:00-08:00درس)ع(: سه شنبه  خرم مستوره زن 1ورزش 35_1236189

 15:30-13:30درس)ع(: سه شنبه  ملك ثابت نازنين زن 1ورزش 36_1236189

 17:30-15:30درس)ع(: سه شنبه  ملك ثابت نازنين زن 1ورزش 37_1236189

 10:00-08:00درس)ع(: چهار شنبه  ملك ثابت نازنين زن 1ورزش 38_1236189

 12:00-10:00درس)ع(: چهار شنبه  ملك ثابت نازنين زن 1ورزش 39_1236189

 12:00-10:00درس)ع(: شنبه   سرپوش مريم  زن 1ورزش 40_1236189

 12:00-10:00درس)ع(: يك شنبه  سرپوش مريم  زن 1ورزش 41_1236189

 زن 1ورزش 42_1236189
آيتي زاده تفتي  

 فرحناز
 15:30-13:30درس)ع(: يك شنبه 

 زن 1ورزش 43_1236189
آيتي زاده تفتي  

 فرحناز
 17:30-15:30درس)ع(: يك شنبه 

 زن 1ورزش 44_1236189
زاده تفتي  آيتي 

 فرحناز
 10:00-08:00درس)ع(: دو شنبه 

 زن 1ورزش 45_1236189
آيتي زاده تفتي  

 فرحناز
 12:00-10:00درس)ع(: دو شنبه 

 12:00-10:00درس)ع(: سه شنبه  سرپوش مريم  زن 1ورزش 46_1236189

 10:00-08:00درس)ع(: چهار شنبه  سرپوش مريم  زن 1ورزش 47_1236189

 حيدري مهدي  مرد 2دووميداني  01_1236216
،  15:30-13:30درس)ع(: شنبه  

 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه 



 

 

 

 

 خرمشادي الهام  زن 2دووميداني  02_1236216
،  12:00-10:00درس)ع(: يك شنبه 

 15:30-13:30درس)ع(: سه شنبه 

 صمدي حسين  مرد 1فوتبال/فوتسال  01_1236217
،  12:00-10:00درس)ع(: شنبه  

 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه 

1236218_01 
ورزش ها و بازي هاي بومي و  

 سنتي 
 رحيمي اميرحسام  مرد

،  10:00-08:00درس)ع(: شنبه  

 10:00-08:00درس)ع(: سه شنبه 

1236218_02 
ورزش ها و بازي هاي بومي و  

 سنتي 
 وكيلي ليال زن

،  10:00-08:00درس)ع(: شنبه  

 10:00-08:00شنبه درس)ع(: سه 

 مرد كارورزي ورزش هاي پايه  01_1236221
فالح يخداني 

 حميدرضا
 10:00-08:00درس)ع(: پنج شنبه 

 زن كارورزي ورزش هاي پايه  02_1236221
آيتي زاده تفتي  

 فرحناز
 10:00-08:00درس)ع(: پنج شنبه 

 مرد كارورزي ورزش هاي گروهي  01_1236223
عابدين زاده ماسوله 

 سعيد
 10:00-08:00درس)ع(: پنج شنبه 

 زن كارورزي ورزش هاي گروهي  03_1236223
آيتي زاده تفتي  

 فرحناز
 12:00-10:00درس)ع(: پنج شنبه 

 اميريان اصغر  مرد 2تنيس روي ميز  01_1236235
،  15:30-13:30درس)ع(: شنبه  

 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه 

 اميريان اصغر  مرد 2تنيس روي ميز  02_1236235
،  17:30-15:30درس)ع(: شنبه  

 17:30-15:30درس)ع(: دو شنبه 

 سرپوش مريم  زن 2تنيس روي ميز  03_1236235
،  10:00-08:00درس)ع(: شنبه  

 12:00-10:00درس)ع(: چهار شنبه 

 سرپوش مريم  زن 2تنيس روي ميز  04_1236235
،  10:00-08:00درس)ع(: يك شنبه 

 10:00-08:00درس)ع(: سه شنبه 

 چراغي نيك علي  مرد 2بدمينتون   01_1236236
،  17:30-15:30درس)ع(: يك شنبه 

 17:30-15:30درس)ع(: سه شنبه 

1236238_01 
ورزش هاي 

رزمي)جودو،كاراته،تكواندو،موي 

 تاي،ووشو و ...( 

 مرد
عسكري باغ مياني  

 مهدي 

،  15:30-13:30درس)ع(: شنبه  

 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه 

1236238_02 
ورزش هاي 

رزمي)جودو،كاراته،تكواندو،موي 

 تاي،ووشو و ...( 

 پارساييان مريم  زن
،  15:30-13:30درس)ع(: شنبه  

 15:30-13:30درس)ع(: دو شنبه 



 های گروه زمین شناسی   برنامه آزمایشگاه

 ایام هفته 10-8 12-10 15:30-13:30 15:30 -17:30
 

  آز ميكروفسيل   ارشد آزمكانيك سنگ 

 آز آذرين 

 شنبه 

 آز نوري

 یک شنبه  آز آذرين آز نوري آز ميكروفسيل  آزمكانيك سنگ ارشد 

آز مكانيك خاک  

 ارشد

 آز سنگ رسوب 

 دوشنبه  آز سنگ رسوب  آز ميكروفسيل   

آز مكانيك خاک   آز مكانيك خاک ارشد 

 ارشد

 سه شنبه آز آذرين  آز نوري

 رسوب آز سنگ 

    
 

 چهارشنبه 

 

 دروس عملی گروه زیست شناسی  برنامه 

 زمان برگزاري نام استاد   نام درس   شماره درس رديف 

 8-12شنبه   عبداهلل بيك خورميزي   آز تشريح و مورفولوژي   1618008-01  1 

 علي فالحتي  آز جنين شناسي   1618034-01   2
 10-12شنبه  

 علي فالحتي  جنين شناسي آز   1618034-02   3

 فريبا حكم اللهي   2آزسيستماتيك گياهي 1618042-01   4
 13:30-15:30دوشنبه  

 فريبا حكم اللهي   2آز سيستماتيك گياهي 1618042-02   5

 عبداهلل بيك خورميزي   آزمباني فيزيولوژي گياهي 1618120-01   6

 8-12دوشنبه  
  عبداهلل بيك خورميزي فيزيولوژي گياهيآزمباني  1618120-02   7

  عبداهلل بيك خورميزي آزمباني فيزيولوژي گياهي 1618120-03   8

  عبداهلل بيك خورميزي آزمباني فيزيولوژي گياهي 1618120-04   9

 سيد كاظم صباغ آز كشت بافت  1618201-01 10
 13:30-17:30دوشنبه  

 سيدكاظم صباغ آز كشت بافت  1618201-02 11

 عبداهلل بيك خورميزي  آز زيست گياهي 1618292-01 12

 عبداهلل بيك خورميزي  آز زيست گياهي 02-1618292 13 8-12شنبه  

 عبداهلل بيك خورميزي  آز زيست گياهي 1618292-03 14

 مهري خاتمي  آز زيست شناسي ملكولي  1618196-03 15
 8- 12چهار شنبه 

 مهري خاتمي  آز زيست شناسي ملكولي  1618196-04 16

 



 

 برنامه كارگاه حسابداري مالياتي 

 رديف تاريخ  موضوع درسي  ساعت

 1 4/1399/ 28 آشنايي با نرم افزاراظهارنامه اشخاص حقوقي 18-16

 2 1/5/1399 آشنايي با نرم افزاراظهارنامه اشخاص حقوقي 18-16

 3 4/5/1399 افزاراظهارنامه اشخاص حقيقي آشنايي با نرم  18-16

 4 8/5/1399 آشنايي با نرم افزاراظهارنامه امالک و ارث 18-16

 5 5/1399/ 11 آشنايي با نرم افزاراظهارنامه امالک و ارث 18-16

 6 5/1399/ 15 آشنايي با فرايند دادرسي مالياتي 18-16

 7 5/1399/ 20 جمع بندي ورفع اشكال 18-16

 

 

 

سه  چهارشنبه  پنجشنبه 

 شنبه 

شماره   گروه  شنبه  یکشنبه  دوشنبه 

 درس

نام 

 درس

 ردیف

 8/5/99 

8-10 

10-12 

 6/5/99 

8-10 

10-12 

 4/5/99 

8-10 

10-12 

و   1

3 

1612002 

آزمايشگاه 

اصول 

تصفيه 

آب و  

پسابهاي  

 صنعتي

1 

 8/5/99 

8-10 

10-12 

 6/5/99 

8-10 

10-12 

 4/5/99 

8-10 

10-12 

و   1

2 1612008 

آزمايشگاه 

شيمي  

 آلي 

2 

  28 /5/99 

8-10 

10-12 

27 /5/99 

8-10 

10-12 

 25 /5/99 

8-10 

10-12 

1 

1612038 

آزمايشگاه 

شيمي  

 تجزيه

)منابع  

 طبيعي( 

3 

 8/5/99 

8-10 

10-12 

 6/5/99 

8-10 

10-12 

 4/5/99 

8-10 

10-12 

1-3 

1612103 

آزمايشگاه 

شناسايي  

تركيبات 

 آلي 

4 

 8/5/99 

8-10 

10-12 

 6/5/99 

8-10 

10-12 

 4/5/99 

8-10 

10-12 

2 

1612159 

آزمايشگاه 

شيمي  

 2عمومي 

5 



 8/5/99 

8-10 

10-12 

 6/5/99 

8-10 

10-12 

 4/5/99 

8-10 

10-12 

و   1

3 1612161 

آزمايشگاه 

شيمي  

 1آلي 

6 

 8/5/99 

8-10 

10-12 

 6/5/99 

8-10 

10-12 

 4/5/99 

8-10 

10-12 

و   1

2 1612163 

آزمايشگاه 

شيمي  

 2آلي 

7 

 22 /5/99 

8-10 

10-12 

 20 /5/99 

8-10 

10-12 

19 /5/99 

8-10 

10-12 

 1-2 

1612171 

آزمايشگاه 

شيمي  

 1فيزيك 

8 

 22 /5/99 

8-10 

10-12 

 20 /5/99 

8-10 

10-12 

19 /5/99 

8-10 

10-12 

 1-3 

1612172 

آزمايشگاه 

شيمي  

 2فيزيك 

9 

 01 /5/99 

8-10 

10-12 

 30 /5/99 

8-10 

10-12 

 28 /4/99 

8-10 

10-12 

تا  1

4 1612175 

آزمايشگاه 

شيمي  

 1معدني 

10 

 01 /5/99 

8-10 

10-12 

 30 /5/99 

8-10 

10-12 

 28 /4/99 

8-10 

10-12 

2 

1612176 

آزمايشگاه 

شيمي  

 2معدني 

11 

 8/5/99 

8-10 

10-12 

 6/5/99 

8-10 

10-12 

 4/5/99 

8-10 

10-12 

1 

1612247 

آز شيمي  

آلي  

 مهندسي 

12 

 22 /5/99 

8-10 

10-12 

 20 /5/99 

8-10 

10-12 

19 /5/99 

8-10 

10-12 

و   1 

2 1612248 

آز شيمي  

فيزيك  

 مهندسي 

13 

  28 /5/99 

8-10 

10-12 

27 /5/99 

8-10 

10-12 

 25 /5/99 

8-10 

10-12 

1 

1612246 

آز شيمي  

تجزيه 

 مهندسي 

14 

  28 /5/99 

8-10 

10-12 

27 /5/99 

8-10 

10-12 

 25 /5/99 

8-10 

10-12 

1-3 

1612231 

آزمايشگاه 

شيمي  

 1تجزيه 

15 

  28 /5/99 

8-10 

10-12 

27 /5/99 

8-10 

10-12 

 25 /5/99 

8-10 

10-12 

1 

1612167 

آزمايشگاه 

شيمي  

 2تجزيه 

16 

  28 /5/99 

8-10 

10-12 

27 /5/99 

8-10 

10-12 

 25 /5/99 

8-10 

10-12 

و   1

2 1612082 

آزمايشگاه 

شيمي  

 3تجزيه 

17 

 

 



 1برنامه آزمایشگاه شیمی عمومی 

 ساعت 

15:30-13:30 

 ساعت 

10-8 
 استاد

 روز
 تاریخ

 5/5/99 يكشنبه  خانم ابراهيمي  8،  7،  5، 2گروه   18،  15،  13، 10گروه  

 7/5/99 سه شنبه خانم ابراهيمي  25، 23،  22،  20گروه    18،  15،  13، 10گروه  

 5/99/ 12 يكشنبه  خانم ابراهيمي  8،  7،  5، 2گروه   25،  23،  22، 20گروه  

 5/99/ 14 سه شنبه خانم ابراهيمي  25، 23،  22،  20گروه    18،  15،  13، 10گروه  

 5/99/ 19 يكشنبه  خانم ابراهيمي  8،  7،  5، 2گروه   

 5/5/99 يكشنبه  خانم شرافت  12،  9، 6، 4گروه   26،  24، 17گروه  

 7/5/99 سه شنبه خانم شرافت  12،  9، 6، 4گروه   26،  24، 17گروه  

 5/99/ 12 يكشنبه  خانم شرافت  12،  9، 6، 4گروه   26،  24، 17گروه  

 5/5/99 يكشنبه  آقاي جاني پور  16،  3، 2گروه   21، 19گروه  

 7/5/99 سه شنبه آقاي جاني پور  16، 3، 2گروه    21، 19گروه  

 5/99/ 12 يكشنبه  آقاي جاني پور  16،  3، 2گروه   21، 19گروه  

 

 

 برنامه دروس عملی فیزیک  

تعداد   نام استاد  شماره درس نام درس رديف

 گروه 

 ساعت ارائه    روزهاي ارائه تعداد هفته 

هاي اول تا هفته 1 *دكتر بهجت 1614174 اپتيك  آزمايشگاه 1

 چهارم

وقت سوم و   شنبه  سه

 چهارم

 فيزيك آزمايشگاه 2

 4پايه

هاي اول و  هفته 2 دكتر شفائي 1614315

 دوم

شنبه، دوشنبه و  

 چهارشنبه 

 وقت اول و دوم 

فيزيك   آزمايشگاه 3

 1جامد حالت

شنبه، دوشنبه و   هفته سوم 2 دكتر استواري  1614331

 چهارشنبه 

 وقت اول و دوم 

شنبه، دوشنبه و   هفته دوم 3 دكتر استواري  1614396 الكتروتكنيك  كارگاه 4

 چهارشنبه 

وقت چهارم و  

 پنجم 

 فيزيك آزمايشگاه 5

 اي ستهھ

شنبه، دوشنبه و   هفته سوم 1 دكتر اسالمي  1614357

 چهارشنبه 

وقت سوم و  

 چهارم

 فيزيك آزمايشگاه 6

 3پايه

شنبه، دوشنبه و   هفته اول 2 آقاي امراللهي  1614119

 چهارشنبه 

 وقت اول و دوم 

 پيشرفته  آزمايشگاه 7

 1جامد حالت

 دكتر استواري  1614434

 دكتر شفائي

هاي اول تا هفته 1

 چهارم

 وقت اول و دوم  چهارشنبه 



  

 

 مهندسی برق   دروس عملی دانشکده  برنامه

شماره   نام درس کد درس

 هاگروه 

 توضیحات  ساعت کالس  روز کالس

2222059 
آزمايشگاه ماشين هاي 

 2الكتريكي
 17:30-15:30 شنبه  2و1

 

  19:30-17:30 يكشنبه  2و1 كارگاه برق 2222153

  10:00-08:00 چهارشنبه  5و4 كارگاه برق 2222153

  19:30-17:30 يكشنبه  8و7 كارگاه برق 2222153

  12:00-10:00 يكشنبه و سه شنبه  3و2و1 1آزاندازه گيري ومدار 2222160

  19:30-17:30 سه شنبه 5و4و3و2 1آزماشينهاي الكتريكي  2222168

  17:30-15:30 يكشنبه و سه شنبه  4و3و2و1 آزسيستمهاي كنترل خطي  2222173

  15:30-13:30 شنبه و دوشنبه   2و1 3آزمايشگاه الكترونيك  2222184

  19:30-17:30 يكشنبه  2و1 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي 2222192

  12:00-10:00 دوشنبه وچهارشنبه  2و1 آزالكترونيك  2222221

  15:30-13:30 دوشنبه وچهارشنبه  2و1 1آز سيستمهاي ديجيتال  2222224

 2و1 2آز سيستمهاي ديجيتال  2222225
دوشنبه و   

 چهارشنبه 
15:30-17:30 

 

 4و3 2آز سيستمهاي ديجيتال  2222225
دوشنبه و   

 چهارشنبه 
17:30-19:30 

 

2222234 
مدارهاي پالس و  آزمدارهاي 

 ديجيتال 
 15:30-13:30 يكشنبه و سه شنبه  2و1

 

  17:30-15:30 دوشنبه  1 آز الكترونيك صنعتي  2222240

  19:30-17:30 يكشنبه  4و3و2و1 آز عايق و فشار قوي 2222264

  15:30-13:30 يكشنبه و سه شنبه  1 آز تحليل سيستم هاي قدرت 2222229

  17:30-15:30 سه شنبه 1 آز كنترل صنعتي  2222389

  15:30-13:30 شنبه , دوشنبه  1 آز ابزار دقيق  2222390

  12:00-10:00 پنجشنبه  8و7و6 آزمباني مهندسي برق  2222004

  16:00-14:00 پنجشنبه  9و4و3 آزمباني مهندسي برق  2222004

  16:00-14:00 پنجشنبه  5و2و1 آزمباني مهندسي برق  2222004

 

 

دكتر 

 زادهصادق



 دروس عملی گروه صنایع  برنامه 

شماره   نام درس کد درس

 گروه)ها( 

ساعت  روز کالس

 کالس

 توضیحات 

آزمايشگاه ارزيابي  2214174

 كار و زمان

در هفته دوجلسه دوساعته   10-12 يكشنبه  01

- 12يكشنبه سه شنبه ساعت 

10 

 

 مهندسی عمران دروس عملی دانشکده برنامه 

 توضیحات  ساعت کالس  روز کالس گروه)ها(شماره  نام درس کد درس

  15:30-17:30 دوشنبه  02و   04 مصالح ساختماني  آزمايشگاه 350-12-22

 01و   03 آزمايشگاه تكنولوژي بتن 166-12-22
شنبه، دوشنبه و  

 چهارشنبه 
12-10  

 02 آزمايشگاه تكنولوژي بتن 166-12-22
شنبه، دوشنبه و  

 چهارشنبه 
12-10  

 01 آزمايشگاه مكانيك خاک  169-12-22
 سه شنبه

 چهارشنبه 

10-8 

 10- 12و  10-8
 

 01و   03 1آزمايشگاه هيدروليك  176-12-22
 شنبه 

 دوشنبه 
10-8  

 02 1آزمايشگاه هيدروليك  176-12-22
 شنبه 

 دوشنبه 

10-8 

10-8 
 

 01 عمليات نقشه برداري يك  152-12-22
شنبه، دوشنبه و  

 چهارشنبه 
12-10  

 03و   05 كارگاه عمران 343-12-22
 يكشنبه 

 سه شنبه
12-10  

 06 كارگاه عمران 343-12-22
 يكشنبه 

 سه شنبه
15:30-13:30  

 01و   02 مكانيك خاک 191-16-16
 يكشنبه 

 دوشنبه 

15:30-13:30 

 15:30-17:30و  15:30-13:30
 

 01و   02 آزمايشگاه مكانيك سياالت  041-30-22
 شنبه 

 دوشنبه 
13:30-11:30  

 02و   03و   04 آز مكانيك سياالت 126-28-22
 يكشنبه 

 سه شنبه
13:30-11:30  

 

 



 دروس عملی گروه مهندسی شیمی و پلیمر برنامه 

 توضیحات  ساعت کالس  روز کالس شماره گروه)ها( نام درس کد درس
 - 12-10 چهارشنبه  1 آزمايشگاه عمليات واحد 2230048

 

 دروس عملی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی  برنامه 

 ساعت کالس  روز کالس شماره گروه  نام درس درس کد

 13:30-11:30 شنبه  1,2,3 آز كاني شناسي توصيفي 2216074

 10:00-08:00 يك شنبه  1 آزمايشگاه سنگ شناسي  01_2216075

 10:00-08:00 دو شنبه 2 آزمايشگاه سنگ شناسي  02_2216075

 12:00-10:00 دو شنبه 1 كاني شناسي نوري و فرآيند و آزمايشگاه 01_2216076

 
  17:30-15:30 شنبه  1 آز روش هاي تجزيه مواد معدني  01_2216080

  15:30-13:30 سه شنبه 2 آز روش هاي تجزيه مواد معدني  02_2216080

  12:00-10:00 چهار شنبه 3 معدني آز روش هاي تجزيه مواد  03_2216080

 11:00-08:00 پنج شنبه  1 بازديد زمين و معدن 01_2216084
 

 

  15:30-13:30 شنبه  1 آز مباني مكانيك سنگ  01_2216090

  17:30-15:30 چهار شنبه 2 آز مباني مكانيك سنگ  02_2216090

  15:30-13:30 دو شنبه 1 آز مباني كانه آرائي  01_2216091

  15:30-13:30 سه شنبه 2 آز مباني كانه آرائي  02_2216091

  12:00-10:00 شنبه  1 مينرالوگرافي  01_2216104

  15:30-13:30 سه شنبه 1 سنگ شناسي ميكروسكوپي  01_2216108

  15:30-13:30 دو شنبه 1 آزمايشگاه و عمليات ژئوفيزيك 01_2216110

 11:00-08:00 پنجشنبه  1 زمين شناسي برداشت  01_2216127
 

 

 14:00-11:00 پنجشنبه  2 برداشت زمين شناسي  02_2216127
 

 

 17:00-14:00 پنجشنبه  3 برداشت زمين شناسي  03_2216127
 

 

  15:30-12:30 يك شنبه  1 عمليات نقشه برداري معدني  01_2216265

  15:30-12:30 چهار شنبه 2 برداري معدني عمليات نقشه  02_2216265

  13:00-10:00 شنبه  1 كارگاه ريخته گري 01_2218001

  13:00-10:00 يك شنبه  2 كارگاه ريخته گري 02_2218001



  16:00-13:00 يك شنبه  3 كارگاه ريخته گري 03_2218001

  13:00-10:00 چهار شنبه 4 كارگاه ريخته گري 04_2218001

  12:00-9:00 دو شنبه 2 ,1 1آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد  2218057

  12:00-9:00 شنبه  1,2 آزمايشگاه متالوگرافي و ريز ساختار مواد  2218059

  12:00-9:00 چهار شنبه 1,3 آزمايشگاه انجماد و ريخته گري 2218062

 12:00-9:00 شنبه يك  1,2,3 آزمايشگاه عمليات حرارتي 2218068
 

 

  12:00-9:00 شنبه سه 1,2 آزمايشگاه شكل دهي مواد  2218188

 

 

 دروس عملی دانشکده مهندسی مکانیک برنامه 

 توضیحات  ساعت کالس  روز کالس شماره گروه)ها( نام درس کد درس

  16:30-13:30 شنبه  4، 3، 2، 1 كارگاه عمومي 2228004

  16:30-13:30 چهار شنبه 8، 7، 6، 5 كارگاه عمومي 2228004

  19:30-16:30 شنبه  11،  10 كارگاه عمومي 2228004

  13:00-10:00 شنبه  1 كارگاه جوشكاري وورقكاري  2228163

  13:00-10:00 يك شنبه  2 كارگاه جوشكاري وورقكاري  2228163

  16:30-13:30 يك شنبه  3 كارگاه جوشكاري وورقكاري  2228163

  19:30-16:30 يك شنبه  7، 4 كارگاه جوشكاري وورقكاري  2228163

  13:00-10:00 دو شنبه 5 كارگاه جوشكاري وورقكاري  2228163

  16:30-13:30 دو شنبه 6 كارگاه جوشكاري وورقكاري  2228163

  13:00-10:00 سه شنبه 8 كارگاه جوشكاري وورقكاري  2228163

  16:30-13:30 سه شنبه 9 وورقكاري كارگاه جوشكاري  2228163

  13:00-10:00 چهار شنبه 10 كارگاه جوشكاري وورقكاري  2228163

  08:00-11:00 شنبه  1 كارگاه ماشين ابزار  2228165

  11:00-08:00 يك شنبه  2 كارگاه ماشين ابزار  2228165

  16:30-13:30 يك شنبه  3 كارگاه ماشين ابزار  2228165

  19:30-16:30 دو شنبه 4 كارگاه ماشين ابزار  2228165

  11:00-08:00 هسه شنب 5 كارگاه ماشين ابزار  2228165

  16:30-13:30 سه شنبه 6 كارگاه ماشين ابزار  2228165

  08:00-11:00 چهارشنبه  7 كارگاه ماشين ابزار  2228165

  16:30-13:30 يك شنبه  1 كارگاه اتومكانيك 2228166

  19:30-16:30 يك شنبه  2 كارگاه اتومكانيك 2228166

  13:00-10:00 دو شنبه 3 كارگاه اتومكانيك 2228166

  16:30-13:30 دو شنبه 4 كارگاه اتومكانيك 2228166

  19:30-16:30 دو شنبه 5 كارگاه اتومكانيك 2228166



  10:00-08:00 يك شنبه  1 آزديناميك وارتعاشات 2228134

  12:00-10:00 يك شنبه  2 آزديناميك وارتعاشات 2228134

  12:00-10:00 سه شنبه 3 آزديناميك وارتعاشات 2228134

  15:30-13:30 دو شنبه 1 آزمايشگاه انتقال حرارت 2228132

  15:30-13:30 سه شنبه 2 آزمايشگاه انتقال حرارت 2228132

  15:30-13:30 شنبه يك  2 آزمايشگاه ترموديناميك 2228123

  12:00-10:00 سه شنبه 3 آزمايشگاه ترموديناميك 2228123

2228301 
آزمايشگاه سيستم هاي اندازه 

 گيري
  12:00-10:00 چهار شنبه 1

2228301 
آزمايشگاه سيستم هاي اندازه 

 گيري
  15:30-13:30 چهار شنبه 2

2228079 
آزمايشگاه سيستمهاي  

 نيوماتيك هيدروليك و 
  10:00-08:00 چهار شنبه 1

2228079 
آزمايشگاه سيستمهاي  

 هيدروليك و نيوماتيك 
  12:00-10:00 چهار شنبه 2

2228079 
آزمايشگاه سيستمهاي  

 هيدروليك و نيوماتيك 
  15:30-13:30 چهار شنبه 3

  10:00-08:00 شنبه  1 آزمايشگاه كنترل اتوماتيك 2228054

  12:00-10:00 شنبه  2 آزمايشگاه كنترل اتوماتيك 2228054

 1 آزمايشگاه مقاومت مصالح  2228130
 يك شنبه 

 

13:00-15:00 

 
 

  10:00-08:00 سه شنبه 2 آزمايشگاه مقاومت مصالح  2228130

  10:00-08:00 چهار شنبه 3 آزمايشگاه مقاومت مصالح  2228130

  12:00-10:00 يك شنبه  1 آزمكانيك سياالت  2228126

  13:30-17:30 شنبه  1 1نقشه كشي صنعتي  2228115

  12:00-08:00 چهارشنبه  3، 2 1نقشه كشي صنعتي  2228115

  17:30-13:30 يكشنبه  4 1نقشه كشي صنعتي  2228115

  12:00-08:00 دوشنبه  5 1نقشه كشي صنعتي  2228115

  12:00-08:00 سه شنبه 7 1نقشه كشي صنعتي  2228115

  17:30-13:30 سه شنبه 8 1نقشه كشي صنعتي  2228115

  12:00-08:00 چهارشنبه  9 1نقشه كشي صنعتي  2228115

  17:30-13:30 چهارشنبه  10 1نقشه كشي صنعتي  2228115

 

 

 



 

 دروس عملی دانشکده مهندسی نساجی برنامه 

شماره   نام درس کد درس

 گروه)ها( 

 توضیحات  کالس ساعت  روز کالس

  10-12 سه شنبه 01 آز شناسایی الیاف 2226257

  10-12 دوشنبه  02 آز شناسایی الیاف 2226257

  10-12 شنبه  03 آز شناسایی الیاف 2226257

  10-12 یکشنبه  04 آز شناسایی الیاف 2226257

  8-10 یکشنبه  01 آز فیزیک الیاف  2226259

  13:30-15:30 چهارشنبه   03 آز فیزیک الیاف  2226259

  10-13 شنبه  01 کارگاه ریسندگی  2226262

  12:30-15:30 سه شنبه  02 کارگاه ریسندگی  2226262

  10-13 یکشنبه   03 کارگاه ریسندگی  2226262

  12:30-15:30 یکشنبه   04 کارگاه ریسندگی  2226262

  10-12:45 سه شنبه  01 کارگاه فرایند بافندگی حلقوی 2226267

  10-12 یکشنبه  01 1آز رنگرزی  2226270

  10-12 سه شنبه 02 1آز رنگرزی  2226270

  13:30-15:30 چهارشنبه   03 1آز رنگرزی  2226270

  13-15 یکشنبه   01 آز شیمی پلیمر 2226278

  12:30-14:30 سه شنبه  02 آز شیمی پلیمر 2226278

  10-13 دوشنبه  01 مکانیزم های ریسندگی کارگاه  2226286

  12:30-15:30 شنبه  02 کارگاه مکانیزم های ریسندگی  2226286

2226291 

کارگاه مکانیزم های بافندگی  

 حلقوی 

01 

 12:30-15:30 چهارشنبه  

 

  8-10 چهارشنبه   01 آز کنترل کیفیت آماری 2226293

  12:30-15:30 چهارشنبه   01 1کارگاه فناوری تولید پوشاک  2226338

  10-13 یکشنبه   01 2کارگاه فناوری تولید پوشاک  2226339

2226341 

آز کنترل کیفیت در تولید 

 پوشاک

01 

 8-10 چهارشنبه  

 

  10-13 شنبه  01 کارگاه تکمیل 2226353

  12:30-15:30 سه شنبه  01 کارگا چاپ 2226355

  8-10 یکشنبه   01 آز فناوری رنگرزی  2226357

  8-10 دوشنبه  02 آز فناوری رنگرزی  2226357

  12:30-15:30 سه شنبه  01 کارگاه فرایند بافندگی  2226265



  12:30-15:30 شنبه  02 کارگاه فرایند بافندگی  2226265

  8-10 یکشنبه   03 کارگاه فرایند بافندگی  2226265

  12:30-15:30 دوشنبه  04 کارگاه فرایند بافندگی  2226265

 

 

 برنامه هفتگي دروس عملي بقيه دانشكده ها پس از دريافت در اطالعيه هاي بعدي ارائه مي گردد. 

 

 با آرزوي توفيق و سالمتي براي همه دانشجويان 

 مديريت امور آموزشي 


