
21 تا 19:3019:30 تا 1818 تا 16:3016:30 تا 1515 تا 12:3013:30 تا 1111 تا 9:309:30 تا 8کالسروز

E (صدر) 1مکانیک سیاالت1 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

(حاج آقا یوسف پور)
(خیاط)دینامیک 

E  2
 - 2گروه- مبانی برنامه نویسی 

کیهانی پور
کیهانی پور-ساختمانهای گسسته

 - 2گروه- مبانی برنامه نویسی 

کیهانی پور
کیهانی پور-ساختمانهای گسسته

 19از) (2گروه) 1نقشه کشی صنعتی

رئوفی (20:30تا

 (2گروه) 2نقشه کشی صنعتی

رئوفی (22 تا20:30از)

E (صدیقی) 2فیزیک(صدیقی) 1فیزیک(صدیقی) 2فیزیک(صدیقی) 1فیزیک3 

A (قهرمانی)آمار مهندسی (قهرمانی)آمار مهندسی (خیاط) 1سیستمهای دینامیکیعلیایی-هیدرولیکعلیایی-سیستم های انتقال آبعلیایی-هیدرولیک1 

A  2

A  3

A  4

A  5

A  6

A  7

A  14

A  15

C  3

C (خزاعی) 1فارسی جبرانی16 

C  17

B  14
شنیداری و * 1زبان کیش

(قانع) 1گروه. گفتاری

 (16تا14.30) 1زبان کیش

(رضوی) 1گروه. نوشتاری

 (17.30 تا 16.15) 1زبان کیش

(رضوی) 1گروه. نوشتاری

به
شن

( 98- 1نیمسال )جزیره کیش - برنامه هفتگي پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریف شنبه

.برنامه دروس آزمایشگاهي و کارگاه براساس مراجعه دانشجو به ساختمان کارگاه و آزمایشگاه جهت گروه بندي انجام و برگزار خواهد شد

 در ساختمان آموزش مي باشدC و B ، A در دانشکده مهندسي و علوم و کالس هاي  Eمحل برگزاري کالس هاي 

. مي باشدالزامي مراجعه دانشجو به آزمایشگاه و کارگاه جهت گروه بندي بعد از انتخاب واحد 



21 تا 19:3019:30 تا 1818 تا 16:3016:30 تا 1515 تا 12:3013:30 تا 1111 تا 9:309:30 تا 8کالسروز

E  1
 (1گروه)پیش فیزیک 

یاریگرروش

 (1گروه)پیش ریاضی 

یاریگرروش

 (2گروه)پیش فیزیک 

یاریگرروش

 (2گروه)پیش ریاضی 

یاریگرروش

E (ثانی)استاتیک (ثانی)مبانی برنامه نویسی 2 
انقالب اسالمی و ریشه های آن 

(حاج آقا نجفی)

E (سوری) 1 گروه1فیزیک(سوری) 1 گروه2فیزیک(سوری) 1 گروه2فیزیک(سوری) 1 گروه1فیزیک3 
 (TA)  برنامه نویسی

نوع پرست* پیشرفته 

A  1
یک )دولتشاهی-1تئوری سازه

هفته فرد (هفته در میان

یک )دولتشاهی-1تئوری سازه

هفته فرد  (هفته در میان

یک )دولتشاهی-1تئوری سازه

هفته فرد  (هفته در میان

یک )دولتشاهی-1تئوری سازه

هفته فرد  (هفته در میان
(غفوریان)محاسبات عددی (غفوریان)محاسبات عددی 

A  2
 (TA)  سیستمهای دینامیکی

فیروزی* 
(صدر) 2انتقال حرارت

 1سیستمهای دینامیکی

(خیاط)
(خیاط)دینامیک 

A  3

A  4

A  5

A  6

A  7

A  14

A  15

C  3

C (خزاعی) 1فارسی جبرانی16 

C  17

B (رضوی)ارائه مطالب 14 

 در ساختمان آموزش مي باشدC و B ، A در دانشکده مهندسي و علوم و کالس هاي  Eمحل برگزاري کالس هاي 

( 98- 1نیمسال )جزیره کیش - برنامه هفتگي پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریفیکشنبه

به
شن

یک

.برنامه دروس آزمایشگاهي و کارگاه براساس مراجعه دانشجو به ساختمان کارگاه و آزمایشگاه جهت گروه بندي انجام و برگزار خواهد شد

. مي باشدالزامي مراجعه دانشجو به آزمایشگاه و کارگاه جهت گروه بندي بعد از انتخاب واحد 



21 تا 19:3019:30 تا 1818 تا 16:3016:30 تا 1515 تا 12:3013:30 تا 1111 تا 9:309:30 تا 8کالسروز

E (خیاط)دینامیک (ثانی)استاتیک و مقاومت مصالح 1 

E (ثانی) 2مکانیک سیاالت2 
 (2گروه)پیش ریاضی 

یاریگرروش

 (TA) رحیمی  * 2فیزیک *

گروه دکتر صدیقی

 (TA) رحیمی  * 2فیزیک *

گروه دکتر سوری

E (صدر) 2انتقال حرارت(رسولیان)ریاضی مهندسی (رسولیان) 2 گروه 2ریاضی(رسولیان) 2 گروه 1ریاضی3 
 (TA)  مبانی برنامه نویسی *

گروه دکتر ثانی* نوع پرست 

A  1
 و مکانیک 1مقاومت مصالح

(غفاری) 1جامدات

روشهای ساخت وماشینهای 

یاریگررروش-راهسازی
یاریگرروش-پروژه راه

روشهای ساخت وماشینهای 

یاریگررروش-راهسازی

 و مکانیک 1مقاومت مصالح

(غفاری) 1جامدات

A (صدر) 1مکانیک سیاالت2 

A  3

 (TA) نیک * مبانی مهندسی برق

:  محل12کالس شماره * نفس

ساختمان آزمایشگاه

A  4

A  5

A  6

A  7

A  14

A  15

C  3

C (خزاعی) 1فارسی جبرانی16 

C  17

B (قابوسی) 1 خواندن گروه1زبان کیش14 

 در ساختمان آموزش مي باشدC و B ، A در دانشکده مهندسي و علوم و کالس هاي  Eمحل برگزاري کالس هاي 

طباطبایی (21تا19)حقوق اجتماعی و سیاسی در سالم 

( 98- 1نیمسال )جزیره کیش - برنامه هفتگي پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریفدوشنبه

به
شن

دو

.برنامه دروس آزمایشگاهي و کارگاه براساس مراجعه دانشجو به ساختمان کارگاه و آزمایشگاه جهت گروه بندي انجام و برگزار خواهد شد

. مي باشدالزامي مراجعه دانشجو به آزمایشگاه و کارگاه جهت گروه بندي بعد از انتخاب واحد 

تئوری + احتمال و آمار مهندسی + آمار و احتمال مهندسی 

(قهرمانی)احتماالت و کاربرد آن 



21 تا 19:3019:30 تا 1818 تا 16:3016:30 تا 1515 تا 12:3013:30 تا 1111 تا 9:309:30 تا 8کالسروز

E یاریگرروش (1گروه)پیش ریاضی یاریگرروش (1گروه)پیش فیزیک 1 
 (2گروه)پیش فیزیک 

یاریگرروش

E (ثانی)استاتیک (ثانی)مبانی برنامه نویسی 2 
 (20.30تا )ادبیات فارسی 

شیروانی

E (صدر)ترمودینامیک پیشرفته (رسولیان)ریاضی مهندسی (رسولیان) 2 گروه2ریاضی(رسولیان) 2 گروه1ریاضی3 
 (1گروه) 1نقشه کشی صنعتی

شوهانی زاد

A (بیگدلی) 1شیمی عمومی(بیگدلی) 1شیمی عمومی1 
-شبکه های پویای پیچیده

غفوریان
غفوریان-شبکه های پویای پیچیده

A توفیق-مکانیک خاکتوفیق-مکانیک خاکتوفیق-زمین شناسی مهندسیخویی-2مکانیک جامداتتوفیق-بارگذاری2 

A  3
-1مبانی مهندسی برق

ذوالقدری
ذوالقدری-1مبانی مهندسی برق

مدارهای الکتریکی /1الکترونیک

ذوالقدری-والکترونیکی

مدارهای الکتریکی /1الکترونیک

ذوالقدری-والکترونیکی

A  4

A  5
روش های برنامه ریزی و کنترل 

الوانچی-پروژه
الوانچی-اصول مقررات پیمان

روش های برنامه ریزی و کنترل 

الوانچی-پروژه
الوانچی-اصول مقررات پیمان

A  6

A  7

A  14

A  15

C  3

C  16
مفید از - ارتعاشات سازه ها

8:30ساعت 
مفید- 2روش های ساختمفید- ارتعاشات سازه ها

مفید تا - 2روش های ساخت

13:30ساعت 

C  17
طراحی سازه های 

کاظمی-1فوالدی

* کاظمی -1طراحی سازه های فوالدی

از )کاظمی -پروژه سازه های فوالدی

(13.30تا 12.30

کاظمی-مهندسی زلزله پیشرفتهکاظمی-مهندسی زلزله پیشرفته

B  14
 2 خواندن گروه1زبان کیش

(قابوسی)
13:30تا  (پناهی)زبان انگلیسی عمومی

مهارتهای کالمی به زبان 

(پناهی)انگلیسی 

 2 نوشتاری گروه1زبان کیش

18.30 تا 17از  (پناهی)

 در ساختمان آموزش مي باشدC و B ، A در دانشکده مهندسي و علوم و کالس هاي  Eمحل برگزاري کالس هاي 

( 98- 1نیمسال )جزیره کیش - برنامه هفتگي پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریفسه شنبه

به
شن

ه 
س

.برنامه دروس آزمایشگاهي و کارگاه براساس مراجعه دانشجو به ساختمان کارگاه و آزمایشگاه جهت گروه بندي انجام و برگزار خواهد شد

. مي باشدالزامي مراجعه دانشجو به آزمایشگاه و کارگاه جهت گروه بندي بعد از انتخاب واحد 



21 تا 19:3019:30 تا 1818 تا 16:3016:30 تا 1515 تا 12:3013:30 تا 1111 تا 9:309:30 تا 8کالسروز

E (خیاط)کنترل اتوماتیک پیشرفته (صفدری)معادالت دیفرانسیل (صفدری)معادالت دیفرانسیل (صفدری) 2ریاضی8:30از  (صفدری) 1ریاضی1 

E (ثانی) 2مکانیک سیاالت2 
استاتیک و مقاومت مصالح 

(ثانی)

- منطق فازی و کاربرد آن 

خیاط

E (صدر)ترمودینامیک پیشرفته 3 

A  1
-اقتصاد مهندسی پیشرفته

قدیمی
قدیمی-بازاریابی بین المللی قدیمی-بازاریابی بین المللی قدیمی-اقتصاد مهندسی پیشرفته

A  2

مقدمه ای بر رشته هوافضا 

  یک هفته 9از ساعت  (مالئک)

(هفته فرد)درمیان 

 1طراحی به کمک کامپیوتر

یک هفته درمیان  (مالئک)

(هفته فرد)

 1طراحی به کمک کامپیوتر

یک هفته درمیان  (مالئک)

(هفته فرد)

 1طراحی به کمک کامپیوتر

هفته )یک هفته درمیان  (مالئک)

(فرد

A  3
 (TA) 2مکانیک سیاالت * 

مرشدی
جاهد-ساختار و زبان کامپیوترجاهد-ساختار و زبان کامپیوتر(پاشاروش)مکاترونیک 

A  4

-سیستم های توزیع شده

 (یک هفته در میان)کاووسی

هفته زوج

-سیستم های توزیع شده

 (یک هفته در میان)کاووسی

هفته زوج

-سیستم های توزیع شده

 (یک هفته در میان)کاووسی

هفته زوج

-سیستم های توزیع شده

 (یک هفته در میان)کاووسی

هفته زوج

A  5
یک  (کیانفر)تحقیق در عملیات 

هفته درمیان زوج

 (کیانفر)تحقیق در عملیات 

یک هفته درمیان زوج

 (کیانفر)تحقیق در عملیات 

یک هفته درمیان زوج

 (کیانفر)تحقیق در عملیات 

یک هفته درمیان زوج

A  6

A  7

A  14
+  شنیداری 1زبان کیش

(قابوسی) 2گفتاری گروه

A  15
یک هفته  (مصطفوی)سمینار 

درمیان هفته زوج

یک هفته  (مصطفوی)سمینار 

درمیان هفته زوج

یک  (مصطفوی)سمینار 

هفته درمیان هفته زوج

C  3
 (چمران)مدیریت منابع انسانی 

یک هفته درمیان هفته فرد

 (چمران)مدیریت منابع انسانی 

یک هفته درمیان هفته فرد

 (چمران)مدیریت منابع انسانی 

یک هفته درمیان هفته فرد

 (چمران)مدیریت منابع انسانی 

یک هفته درمیان هفته فرد

C خوانساری-2تئوری سازه16 
رفتار شکل پذیر سازه های 

خوانساری-فوالدی

رفتار شکل پذیر سازه های 

خوانساری-فوالدی

-1طراحی سازه های بتنی

خالو

-سازه های بتنی پیش تنیده

خالو

C خویی-1عناصر محدودخویی-1عناصر محدود17 

B  14
 2 خواندن گروه2زبان کیش

(پناهی)

 2 نوشتاری گروه2زبان کیش

18.30 تا 17از  (پناهی)

 در ساختمان آموزش مي باشدC و B ، A در دانشکده مهندسي و علوم و کالس هاي  Eمحل برگزاري کالس هاي 

( 98- 1نیمسال )جزیره کیش - برنامه هفتگي پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریفچهارشنبه

به
شن

ار
چه

.برنامه دروس آزمایشگاهي و کارگاه براساس مراجعه دانشجو به ساختمان کارگاه و آزمایشگاه جهت گروه بندي انجام و برگزار خواهد شد

. مي باشدالزامي مراجعه دانشجو به آزمایشگاه و کارگاه جهت گروه بندي بعد از انتخاب واحد 



21 تا 19:3019:30 تا 1818 تا 16:3016:30 تا 1515 تا 12:3013:30 تا 1111 تا 9:309:30 تا 8کالسروز

E خیاط- منطق فازی و کاربرد آن (خیاط)کنترل اتوماتیک پیشرفته (صفدری) 2ریاضی(صفدری) 1ریاضی1 

E  2
 (TA) گروه * شافعی * 1ریاضی

دکتر رسولیان

 (TA) گروه * شافعی * 1ریاضی

دکتر صفدری

 (TA) گروه * شافعی * 1فیزیک

دکتر صدیقی

 (TA) گروه * شافعی * 1فیزیک

دکتر سوری

E  3

A (غفاری)سیستمهای دینامیکی (غفاری)سیستمهای دینامیکی 1 

A  2

از  (مالئک)مقدمه ای بر رشته هوافضا 

هفته )  یک هفته درمیان 9ساعت 

(فرد

 (مالئک) 1طراحی به کمک کامپیوتر

یک هفته درمیان فرد

A (پاشاروش)مکاترونیک خویی-2مکانیک جامدات3 

A  4
یک )کاووسی-برنامه نویسی پیشرفته

هفته زوج (هفته در میان

یک )کاووسی-برنامه نویسی پیشرفته

هفته زوج (هفته در میان

یک )کاووسی-برنامه نویسی پیشرفته

هفته زوج (هفته در میان

یک )کاووسی-برنامه نویسی پیشرفته

هفته زوج (هفته در میان

A  5
طراحی سیستمهای - ریزپردازنده

میکروپرسسور جاهد

طراحی سیستمهای - ریزپردازنده

میکروپرسسور جاهد
جاهد- مدارهای واسطه کامپیوتری جاهد- مدارهای واسطه کامپیوتری 

A  6
-شبکه های کامپیوتری پیشرفته

رضازاد
رضازاد-امنیت شبکه

-شبکه های کامپیوتری پیشرفته

رضازاد
رضازاد-امنیت شبکه

A  7

A  14

سایت  (رفیعی)بازاریابی دیجیتال 

یک هفته درمیان هفته - کامپیوتر 

طراحی  سیستم های  تولید * فرد

یک هفته درمیان - اتوماتیک 

زوج (هوشمند)

سایت  (رفیعی)بازاریابی دیجیتال 

یک هفته درمیان هفته - کامپیوتر 

طراحی  سیستم های  تولید * فرد

یک هفته درمیان - اتوماتیک 

زوج (هوشمند)

سایت  (رفیعی)بازاریابی دیجیتال 

یک هفته درمیان هفته - کامپیوتر 

طراحی  سیستم های  تولید * فرد

یک هفته درمیان - اتوماتیک 

زوج (هوشمند)

سایت  (رفیعی)بازاریابی دیجیتال 

یک هفته درمیان هفته - کامپیوتر 

طراحی  سیستم های  تولید * فرد

یک هفته درمیان - اتوماتیک 

زوج (هوشمند)

A  15
یک هفته  (مصطفوی)مدیریت مالی 

درمیان هفته زوج

یک هفته  (مصطفوی)مدیریت مالی 

درمیان هفته زوج

یک هفته  (مصطفوی)مدیریت مالی 

درمیان هفته زوج

یک هفته  (مصطفوی)مدیریت مالی 

درمیان هفته زوج

C  3
 1ریاضی مهندسی پیشرفته

(موسوی)
(موسوی)سمینار 

 تا 12مکانیک سیاالت پیشرفته از 

(موسوی) 15
(موسوی)سمینار (موسوی) 1ریاضی مهندسی پیشرفته

C خالو-1طراحی سازه های بتنیخالو-سازه های بتنی پیش تنیده16 
-13:30)خالو-پروژه سازه های بتنی

12:30)

C  17
یک  (چمران) 1اقتصاد عمومی

هفته درمیان هفته فرد

یک هفته  (چمران) 1اقتصاد عمومی

درمیان هفته فرد

یک هفته  (چمران) 1اقتصاد عمومی

درمیان هفته فرد

B  14
 شنیداری و گفتاری 2زبان کیش

(پناهی) 2گروه

 در ساختمان آموزش مي باشدC و B ، A در دانشکده مهندسي و علوم و کالس هاي  Eمحل برگزاري کالس هاي 

( 98- 1نیمسال )جزیره کیش - برنامه هفتگي پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریفپنج شنبه

به
شن

ج 
پن

.برنامه دروس آزمایشگاهي و کارگاه براساس مراجعه دانشجو به ساختمان کارگاه و آزمایشگاه جهت گروه بندي انجام و برگزار خواهد شد

. مي باشدالزامي مراجعه دانشجو به آزمایشگاه و کارگاه جهت گروه بندي بعد از انتخاب واحد 

(پاشاروش)سیستمهای مکاترونیکی 



21 تا 19:3019:30 تا 1818 تا 16:3016:30 تا 1515 تا 12:3013:30 تا 1111 تا 9:309:30 تا 8کالسروز

E  1

E  2

E  3

A  1

A  2

A  3

A  4

A  5

A  6

A  7

A  14

A  15

C  3

C  16

C  17

B  14

 در ساختمان آموزش مي باشدC و B ، A در دانشکده مهندسي و علوم و کالس هاي  Eمحل برگزاري کالس هاي 

( 98- 1نیمسال )جزیره کیش - برنامه هفتگي پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریفجمعه

عه
جم

.برنامه دروس آزمایشگاهي و کارگاه براساس مراجعه دانشجو به ساختمان کارگاه و آزمایشگاه جهت گروه بندي انجام و برگزار خواهد شد

. مي باشدالزامي مراجعه دانشجو به آزمایشگاه و کارگاه جهت گروه بندي بعد از انتخاب واحد 



21 تا 19:3019:30 تا 1818 تا 16:3016:30 تا 1515 تا 12:3013:30 تا 1111 تا 9:309:30 تا 8روز

شنبه

ریزپردازنده. آزکارگاه کامپیوتریک شنبه

مدارمنطقی. آز(1گروه) 2فیزیک. آز(1گروه) 1فیزیک. آزالکترونیک. آز(1گروه)کارگاه ماشین افزار (1گروه )کارگاه عمومی دوشنبه

شیمی. آزشیمی. آز

(2گروه) 2فیزیک. آز(2گروه )کارگاه عمومی (2گروه) 1فیزیک. آز

(3گروه )کارگاه عمومی (3گروه) 1فیزیک. آزچهارشنبه
کارگاه ماشین افزار 

(2گروه)

(3گروه) 2فیزیک. آز(4گروه) 1فیزیک. آزمکاترونیک. آزپنج شنبه

جمعه

( 98- 1نیمسال )جزیره کیش - برنامه هفتگي آزمایشگاه ها و کارگاه های پردیس بین الملل دانشگاه صنعتي شریف

.برنامه دروس آزمایشگاهي و کارگاه براساس مراجعه دانشجو به ساختمان کارگاه و آزمایشگاه جهت گروه بندی انجام و برگزار خواهد شد

. مي باشدالزامي مراجعه دانشجو به آزمایشگاه و کارگاه جهت گروه بندی بعد از انتخاب واحد 

سه شنبه
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