
 بسمه تعالی
 

 قابل توجه دانشجویان گرامی )واحد یاسوج(:
از طرف دانشگاه حذف گردیده،              دانشجویان می  98-99 دوممشخصه های زیر به علت به حد نصاب نرسیدن در نیمسال 

 به جای آنان گروههای دیگری انتخاب نمایند. 30/11/98لغایت  28/11/98  تاریخ های توانند در
 

 
 

 رشته نام استاد نام درس گروه رشته نام استاد نام درس روهگ

 میکروبیولوژی غالمی فیزیولوژی میکروارگانیسم 132 عمران پاک نژاد مقررات ملی ساختمان 368

 میکروبیولوژی باغبان زبان تخصصی  133 عمران خلقی فرد اصول مهندسی سد 371

 صنایع غذایی امیری واحد پیشرفته عملیات 148 عمران آروین  2سازه بتن آرمه  376

 صنایع غذایی امیری زبان تخصصی 1010 عمران آروین  راه سازی 383

 عمومی هاشمی اندیشه ها و وصیت امام  291 عمران حسینی اصول مهندسی تصفیه آب 385

 تربیت بدنی گشتاسبی 2فعالیت موزون  346 عمران آروین  مهندسی ترابری 388

 کامپیوتر محمدیان ی اطالعاتیایجاد بانک ها 1047 عمران حسینی  فاضالبتصفیه آب و  664

 کامپیوتر راد امنیت شبکه 724 عمران آروین ساختمان بتن آرمه  665

 کامپیوتر روزبهی ریاضی پیش  745 عمران ساالری  ساختمان فوالدی  666

 کامپیوتر یمراد مهندسی نرم افزار  754 عمران آروین  راهسازی و روسازی 672

 کامپیوتر شفیعی ریاضی عمومی  1049 معماری تقوی نسب 2آشنایی با معماری اسالمی  409

 کامپیوتر خدارحمی میانی کامپیوتر  1050 معماری آروین  تأسیسات مکانیکی 396

 مدیریت عباسی مدیریت رفتار سازمانی  569 معماری دانشی 2ساختمان  397

 مدیریت بهرامی مبانی برنامه ریزی 591 معماری تقوی نسب 2روستا  398

 مدیریت عباسی مهارت حرفه ای  آموزش 594 معماری آروین  مدیریت تشکیالت کارگاهی 400

 مدیریت نوذری مدیریت توسعه 595 معماری تقوی نسب  طراحی فنی ساختمان  401

برنامه ریزی  آرام  2کارگاه برنامه ریزی شهری  436
 شهری

 مدیریت گنجی ط کار در سازمانرواب 600

برنامه ریزی  آرام برنامه ریزی مسکن 437
 شهری

 مدیریت نوذری سیستم اطالعات مدیریت  603

برنامه ریزی  آرام شناخت و فضای شهری 439
 شهری

 حقوق نیاهدایت  ادله اثبات  239

 حقوق ادی پوره 2حقوق بین الملل عمومی  191 زلزله -عمران پاک نژاد دینامیک سازه 1021

 نفت نقیبپور زمین شناسی ساختمان 539 خاک -عمران ذوالفقاری اندرکش سازه 416

 نفت پورنقیب 2عملیات بهره برداری  545 خاک -عمران ذوالفقاری دینامیک خاک 418

مدیریت  -عمران ذوالفقاری  برنامه ریزی کنترل پروژه 874
 ساخت

 قبر زاده باقری 1بررسی سیستم قدرت  700

 برق درخشان تأسیسات الکتریکی و پروژه 701 حسابداری عباسی  رفتار سازمانی  876

 برق کرمی ماشین مخصوص 705 حسابداری ملک حسینی   تنظیماصول  957

 برق نجاتیان اصول کنترل مدرن 680 حسابداری شفیعی 2آمار کاربردی  994

 مکانیک ازیاننم سمینار  567 حسابداری نازی کارگاه حسابداری 793

 عمومی حکمتیان آشنایی با دفاع مقدس 1056 حسابداری میرگوشه 2حسابرسی  797

 عمومی حکمتیان آشنایی با دفاع مقدس 1057 حسابداری ملک حسینی اصول و تنظیم 813

 


