
  8931برنامه کالسی ترم تابستان رشته کاردانی برق صنعتی
 

پایانساعت  – شروع ساعت استاد مربوطه شماره کالس  ردیف نام درس روز 

بهسه شن -یکشنبه  81 -81 خواجوییخانم  81  8 مبانی کنترل کیفیت 

81 - 01 موسی پورآقای  81 بهسه شن -یکشنبه   0 ایمنی و بهداشت محیط کار 

8کارورزی    آقای خورتن   9 

 

 

8931عادنمدرایمنی بهداشت و محیط زیست برنامه کالسی ترم تابستان رشته کاردانی   

پایانساعت  – شروعساعت  استاد مربوطه شماره کالس  ردیف نام درس روز 

81 – 81 آقای اکبری 00 بهسه شن -یکشنبه   8 اخالق حرفه ای 

بهسه شن -یکشنبه  81 – 81 خانم کاظمی 00  0 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

8کارورزی    آقای خدارحمی   9 

 

 

 



  8931 مالی برنامه کالسی ترم تابستان رشته کاردانی حسابداری
 

پایانساعت  – شروعساعت  استاد مربوطه شماره کالس درسنام  روز   ردیف 

 8 خدمات الکترونیک شنبه  81 – 01 خانم کاظمی 00

81 - 01 خانم کاظمی 18 شنبهیک   

 0 مهارت ها و قوانین کسب و کار شنبه  81 – 81 آقای اکبری 00

 شنبه   81 -81 آقای اکبری 00

8کارورزی    آقای اکبری   9 

 

8931خودرو کارشناسی مکانیک برنامه کالسی ترم تابستان رشته   

پایانساعت  – شروعساعت  استاد مربوطه شماره کالس  ردیف نام درس روز 

81 – 81 فیروزآبادیآقای  81 دوشنبه -شنبه   8 مدیریت کسب و کار و بهره وری 

دوشنبه -شنبه  81 – 01 آقای فیروزآبادی 81  0 اصول و فنون مذاکره 

8کارورزی    خانم خواجویی   9 

0کارورزی   خانم خواجویی   1 



8931 ایمنی کار و حفاظت فنی برنامه کالسی ترم تابستان رشته کاردانی  

پایانساعت  – شروعساعت  استاد مربوطه شماره کالس  ردیف نام درس روز 

81 – 81 خانم کاظمی 08 بهسه شن -یکشنبه   8 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

بهسه شن -یکشنبه  81 – 81 آقای اکبری 08  0 اخالق حرفه ای 

08یکشنبه   

98سه شنبه  

بهسه شن -یکشنبه  81 – 01 خانم راجی زاده  9 گزارش نویسی 

 

8931برنامه کالسی ترم تابستان رشته کاردانی مکانیک خودرو  

پایانساعت  – شروعساعت  استاد مربوطه شماره کالس  ردیف نام درس روز 

بهسه شن -یکشنبه   81 -81 آقای نجم الدینی 18  8 اصول سرپرستی 

 0 مهارت ها و قوانین کسب و کار شنبه  81 – 81 آقای اکبری 00

 شنبه   81 -81 آقای اکبری 00

81 - 01 خانم خواجویی 00 بهسه شن -یکشنبه   9 مبانی کنترل کیفیت 

8کارورزی    آقای دهیادگاری   1 
 



370ورودی -ایمنیبرنامه کالسی ترم تابستان رشته کارشناسی   

پایانساعت  – شروعساعت  استاد مربوطه شماره کالس  ردیف نام درس روز 

98یکشنبه  

00چهارشنبه  

81 – 81 آقای فیروزآبادی بهچهارشن -یکشنبه   8 مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری 

98یکشنبه   

08سه شنبه   

 0 مدیریت منابع انسانی یکشنبه  81 – 01 آقای فیروزآبادی

81 - 81  سه شنبه 

00چهارشنبه  

18سه شنبه  

بهشن سه -چهارشنبه  81 – 01 صادقیخانم   9 روانشناسی کار 

 

378ورودی -ایمنیبرنامه کالسی ترم تابستان رشته کارشناسی   

پایانساعت  – شروعساعت  استاد مربوطه شماره کالس  ردیف نام درس روز 

81چهارشنبه  

98شنبه سه  

بهشن سه -چهارشنبه  81 – 81 خانم صادقی  8 روانشناسی کار 

81چهارشنبه  

08سه شنبه   

بهشن سه -چهارشنبه  81 – 01 آقای فیروزآبادی  0 مدیریت منابع انسانی 

8کارورزی    آقای خدارحمی   9 

 



 

8931نعتی مهندسی فناوری الکترونیک صبرنامه کالسی ترم تابستان رشته کارشناسی   

پایانساعت  – شروعساعت  استاد مربوطه شماره کالس  ردیف نام درس روز 

98یکشنبه  

00چهارشنبه  

 یکشنبه  81 – 81 آقای فیروزآبادی

 چهارشنبه

 8 مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری

شنبه دو -شنبه  81 – 01 آقای فیروزآبادی 81  0 اصول و فنون مذاکره 

 9 کنترل پروژه چهارشنبه  81 – 01 سیناییآقای  98

8کارورزی    آقای وثوق   1 

 


