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معماريافرازياز بناهاي تاریخیبرداشت432برقبرگریزانمباحث ویژه752
معماريتقوي نسب2طراحی معماري 439برققائديآشنایی با مهندسی برق756
معماريتقوي نسبطراحی فنی ساختمان448برقهدایت1الکترونیک 765

برنامه ریزيپاك نژاديروش تحقیق علمی پیشرفته468برقعادلی پوراقتصاد مهندسی1309
برنامه ریزيآروینجامعه شناسی شهري469برقدرخشان2سیستم هاي دیجیتالی 1310
برنامه ریزيآرامبهسازي و نوسازي931برقزاده باقريکنترل توان راکتیو782
حقوقعامري نیا3حقوق مدنی 173برقجبررنمعادالت دیفرانسیل747
حقوقبهمنیجامعه شناسی حقوق1195برق-پروژه750
حقوقطاعت نژاد1متون فقه 1198برق-کارآموزي1169
حقوقبدیسارحقوق محیط زیست1199نفتدهقانکارگاه عمومی250
حقوقدیساربحقوق محیط زیست 1200نفتاحسانیزمین شناسی عمومی262
حقوقفرخیانی3حقوق جزاي عمومی 1249نفتقلی پور1می وآز شیمی عم263
حقوقکریم پور3حقوق تجارت 1412نفتکمالیآز سیمان و حفاري267
دکتري حقوق خصوصیبابایی حقوق کار تطبیقی561نفتدهقانکارگاه عمومی282
دکتر حقوق کیفريجانی پورکامن الي حقوق کیفر570نفتکمالیحفاريگلآز283
مدیریت دولتیمحمديسازماندهی و اصالح116نفتکیانیمبانی مهندسی برق290
مدیریت دولتیمراديپول و ارز1013نفتشیروییآز خواص سیاالت مخزن305
مدیریت دولتیکلیدريروش تحقیق1065نفتهدایت1آز فیزیک 306
مدیریت بازرگانیبهمنیاقتصاد خرد88نفتموحدي نیا1اري آز مهندسی حف308
مدیریت بازرگانیپرندوارمنطق پیشفلسفه و 89مکانیکعوض پورمحاسبات عددي319
مدیریت بازرگانیمحمديحقوق اساسی97مکانیکهاشمی2نقشه کشی صنعتی 321
مدیریت بازرگانیبهرامیالمللیبازرگانی بین101مکانیکهاشمیهیدرولیکسیستمآز 322
مدیریت بازرگانیبهرامیبازاریابی و مدیریت103مکانیکهاشمی1طراحی اجزاء 323
مدیریت بازرگانیمحمديحقوق بازرگانی108مکانیکهاشمی2طراحی اجزاء 324
بازرگانیمدیریترامینسازمانهاي پولی و مالی109مکانیکهاشمی2مبانی مهندسی برق 327
مدیریت بازرگانییشریعتبازاریابی بین المللی110مکانیکحسینیعلم مواد959
مدیریت بازرگانیملک حسینیپول و ارز117مکانیکحسینیارتعاشات مکانیکی960

مدیریت بازرگانیشریعتیروابط صنعتی118مکانیکهاشمیسیستم هیدرولیک1314
مدیریت بازرگانیمراديسیاسیت پولی و مالی121معماريتقوي نسبیدروشهاي طراحی و تول450
مدیریت بازرگانیفیاض بخشمبانی مدیریت مالی123معماريخلقی فردتحلیل سازه455
مدیریت بازرگانیفیاض بخشاصول و مبانی مدیریت124معماريقربانیمعماريانسان، طبیعت457
مدیریت بازرگانیامیدواري4و 3زبان تخصصی 127معماريدانشی2می آشنایی با معماري اسال460
مدیریت بازرگانیبهرامیسیستم هاو تحلیلتجزیه1067معماريقربانی1طراحی معماري 430
مدیریت بازرگانیارجمندمدیریت استراتژیک1071معماريافرازيآشنایی با معماري جهان431
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عمومیغالمیاناندیشه وصیت امام 545ادبیاتمحموديهض و قافیعرو1222
عمومی-فارسی عمومی1186ارشد خصوصیرستمیحقوق تجارت 1131
عمومیمرتضی پورآشنایی با دفاع مقدس1282علوم اقتصاديمراديروش تحقیق 880
حسابداريبختیاري2اصول حسابداري 1000رستاريپ-فیزیولوژي587
حسابداريقناعت پیشهپژوهش عملیاتی1016پرستاريرمضانیفیزیولوژي588
حسابداريصابريبرنامه ریزي و رشد توسعه1010پرستاريباغبانفناوري اطالعات596
حسابداريشهابیرداداصول مذاکره و قرا138پرستاريپورانصاريکارگاه کنترل عفونت612
عمرانآروینمهندسی ترابري361پرستاريبرگریزانکارآموزي پرستار بزرگساالن627
عمرانفیاض بخشاصول مهندسی پل369پرستاريپایمردپرستاري اورژانسی634
عمرانآرویناصول مهندسی ترافیک373پرستاريمحمدحسینیکارآموزي پرستاري653
کامپیوتررواییسمینار 518پرستاريمبارکیي در عرصه پرستاريکارآموز669
کامپیوتررضاییریاضی مهندسی478پرستاريمبارکیکارآموزي در عرصه پرستاري682
کامپیوترطاهریانطراحی کامپایلرواصول480پرستاري-کارگاه اعتبارسنجی684
کامپیوترعسکريمنیت شبکها491پرستاري-کارگاه جایگاه پرستاري685
کامپیوتررضایی2ریاضی 194پرستاري-کارگاه آشنایی با مخاطرات686
کامپیوترسالمی2فیزیک 495پرستاريمؤمنیکارآموزي در عرصه مدیریت709
کامپیوترملک حسینیمهندسی نرم افزار 499پرستاريرمضانیکارآموزي در عرصه1147
کامپیوترمحمدي نیامبانی کامپیوتر و برنامه ریزي1264عمرانذوالفقاريكدینامیک خا394
صنایع غذاییراديکنسروسازي894عمرانخلقی فردمکانیک خاك پیشرفته1238
صنایع غذاییمحمدي نیاکابرد کامپیوتر897عمرانحسینیراهسازي و روسازي416
صنایع غذاییدهقانتصفیه آب و فاضالب898عمرانآرامروشهاي مرمت و ابنیه418
صنایع غذاییبرناییشیمی مواد غذایی979عمرانآروینایمنی کارگاه421
صنایع غذاییراديکنسروسازي981عمرانآروینقالب و قالب بندي428
صنایع غذاییشفازادهآمار و احتماالت1120عمراناسديآبهاي زیرزمینی429
صنایع قلی پوریشیمی آل1208
صنایعضیاییمیکروبیولوژي صنعتی903
عمومیسقازادهروخوانی قرآن60
عمومیپارسه1تربیت بدنی 70
عمومیدرخشنده1تربیت بدنی 74
عمومیآسمند1اندیشه اسالمی 5
عمومیآسمند2اندیشه اسالمی 9
عمومیازادهسقلبالغهتفسیر موضوعی نهج ا46


