
304ز بطیزسازُرٍضْبی تَلیس208ز سلوبى سازُهٌْسسی فبوتَرّبی اًسبًیهوافضا

207ز رهضبًیبىآًبلیش تصوین گیزیهوافضا

203ز حویسیهببًی هٌْسسی بزق303ز حسازًت303ز حسازالتصبز هٌْسسی

برقآس هببًی بزق208ز رحوبًیهسلْبی احتوبلی ٍ تئَری صف208ز رحوبًیطزحزیشی ٍاحسّبی صٌعتی304ز بطیزسازُاستبتیه همبٍهت هصبلح

303ز غالهی-تحلیل ضبى203ِز ضفبیی2تحمیك زر عولیبت 203ز سلوبى سازُفبوتَرّبی اًسبًی پیطزفت208ِز ضفبییبزًبهِ ریشی تَلیس

س خي سببىسببى ذبرجِ 304ز بطیزسازُتَلیس ًبة

303ز ضفبیی ERPس خز رحوبًی(94)تصوین گیزی بزای هسیزاى 304ز آلبییسیستوْبی صف-2طبقهز رهضبًیبىتئَری تَالی عولیبت303ز حسازالتصبز هٌْسسی پیطزفتِ

س خز ابزاّیوی1التصبز عوَهی س خز ابزاّیوی(94)هسیزیت بزًس س خز ابزاّیوی (95)اصَل التصبز س خز صفبیی(95)رّبزی ٍ رفتبر سبسهبًی 310ز حسیٌیاستزاتضی ّبی تجبرت الىتزًٍیه

س خي سببىسببى ذبرجِس خ(ز زٍست حسیٌی)هسعَ (95)حسببساری بزای هسیزاى س خز تبرخَّش تجبریس خز تبرخهسیزیت سًجیزُ عزضِس خز صفبیی(95)ًظزیِ ّبی سبسهبى ٍ هسیزیت 

س خ(ز زٍست حسیٌی)هسعَ  (94)هسیزیت هبلی ام بی ا  304ز حسیٌیببًىساری الىتزًٍیىیس خز حویسیهٌْسسی سیستوْبی تجبرت الىتزًٍیىیس خز حویسیاذالق زر فٌبٍری اطالعبتس خز هحوسیاهٌیت تجبرت الىتزًٍیه

304ز حسیٌی ًضازسیستوْبی اطالعبت هسیزیت303ز ذَش الحبى 1تحمیك زر عولیبت هوافضا

303ز صبلحیجبز ذطی303ز رٍغٌیبىتئَری احتوبالت ٍ وبربزز آى304ز ضْزیبریوٌتزل ویفیت آهبری304ز ضْزیبریآهبر هٌْسسی208ز ًجفیهسیزیت ٍ وٌتزل پزٍصُ

208ز صبلحیتحلیل سیستوْبس خز رهضبًی1ریبضی 

208ز اهیي عطبییهعبزالت زیفزاًسیل208ز اهیي عطبییهحبسببت عسزیس خز رضبیی2ي-1فیشیه س خز رضبیی1ي -1فیشیه 304ز صویویرٍضْبی آهبری

203ز وبظن تَریتفسیز هَضَعی303ز رٍغٌیبىطزاحی سیستوْبی صٌعتی203ز ذَش الحبىتئَری ببسیْب203ز هله سازُفزآیٌسّبی تصبزفی

203(بىی)هسعَ اصَل هٌْسسی هبلی304ز ضْزیبریتئَری ٍ وبربزز پبیبیی208ز ًجفیهسلْبی اًتربة سبس سزهبیِ گذاری303ز رٍغٌیبىوبربزز هجوَعِ ّبی فبسی زر تصوین گیزی303ز صبلحیبْیٌِ سبسی هسلْبی غیزذطی

203(بىی)هسعَ التصبز ذزز پیطزفت203ِز حسیٌی ًضازبزًبهِ ریشی ریبضی208ز صویویالتصبزسٌجیس خز علیشازُسیستوْبی تصوین یبر َّضوٌس

304ز بطیزسازُرٍضْبی تَلیس هوافضا

304ز صفبییاصَل هسیزیت ٍ تئَری سبسهبىهوافضا

203ز حویسیهببًی هٌْسسی بزق303ز حسازًت303ز حسازالتصبز هٌْسسی203ز ستبن1وٌتزل هَجَزی 

302ز سلوبى سازُهٌْسسی فبوتَرّبی اًسبًی203ز ضفبیی2تحمیك زر عولیبت 203ز سلوبى سازُفبوتَرّبی اًسبًی پیطزفت304ِز بطیزسازُاستبتیه همبٍهت هصبلح

208ز هٌصَری2اًسیطِ اسالهی304ز بطیزسازُتَلیس ًبة208ز ضفبییبزًبهِ ریشی تَلیس

303ز ضفبیی ERP-2طبقهز رهضبًیبىتئَری تَالی عولیبت

303ز غالهیتحلیل ضبى304ِز آلبییسیستوْبی صف208ز آلبییهببًی هٌْسسی لجستیه ٍ سًجیزُ تبهیي303ز حسازالتصبز هٌْسسی پیطزفتِ

س خز ستبن(95)هسیزیت استزاتضیه س خز تبرخَّش تجبریس خز تبرخهسیزیت سًجیزُ عزض310ِز حسیٌیاستزاتضی ّبی تجبرت الىتزًٍیه

208ز حسیٌیببًىساری الىتزًٍیىیس خز حویسیهٌْسسی سیستوْبی تجبرت الىتزًٍیىیس خز حویسیاذالق زر فٌبٍری اطالعبتس خز هحوسیاهٌیت تجبرت الىتزًٍیه

304ز حسیٌی ًضازسیستوْبی اطالعبت هسیزیت303ز ذَش الحبى 1تحمیك زر عولیبت 304ز ضْزیبریوٌتزل ویفیت آهبری304ز ضْزیبریآهبر هٌْسسی208ز ًجفیهسیزیت ٍ وٌتزل پزٍصُ

303ز صبلحیجبز ذطی303ز رٍغٌیبىتئَری احتوبالت ٍ وبربزز آى203د امامیتبرید اسالم303زاًص ذبًَازُ ٍجوعیت

208ز اهیي عطبییهعبزالت زیفزاًسیل208ز صبلحیتحلیل سیستوْب

برقآس هببًی بزقس خز رضبیی2ي-1فیشیه س خز رضبیی1ي-1فیشیه س خز رهضبًی1ریبضی 

س خ(2گ)اخالق اسالمیس خ(1ي)اذالق اسالهیس خز سلوبًشاز2ًُمطِ وطی صٌعتی ي س خز سلوبًشاز1ًُمطِ وطی صٌعتی ي 304ز صویویرٍضْبی آهبری

303ز رٍغٌیبىطزاحی سیستوْبی صٌعتی203ز ذَش الحبىتئَری ببسیْب203ز هله سازُفزآیٌسّبی تصبزفی

304ز ضْزیبریتئَری ٍ وبربزز پبیبیی208ز ًجفیهسلْبی اًتربة سبس سزهبیِ گذاری303ز رٍغٌیبىوبربزز هجوَعِ ّبی فبسی زر تصوین گیزی-2طبقهز صبلحیبْیٌِ سبسی هسلْبی غیزذطی

203(بىی)هسعَ اصَل هٌْسسی هبلی203(بىی)هسعَ التصبز ذزز پیطزفتِ-2طبقهز حسیٌی ًضازبزًبهِ ریشی ریبضی208ز صویویالتصبزسٌجیس خز علیشازُسیستوْبی تصوین یبر َّضوٌس

208ز ضیزاسیهسیزیت هبلی304ز رهضبًیبىآًبلیش تصوین گیزی208ز رحوبًیهسلْبی احتوبلی ٍ تئَری صف208ز رحوبًیطزحزیشی ٍاحسّبی صٌعتی203ز ستبن1وٌتزل هَجَزی 

208ز ضیزاسیاصَل حسببساری208ز ضیزاسیاصَل حسببساری304ز سیبزتیعلن هَاز

هوافضا304ز سیبزتیعلن هَاز

س خز رحوبًی(94)تصوین گیزی بزای هسیزاى هوافضا

س خ(ز زٍست حسیٌی)هسعَ  (94)هسیزیت هبلی ام بی ا  س خز ابزاّیوی(94)هسیزیت بزًس 305حبج آلب اسحبلیبىاًسبى زر اسالم304ز آلبییهببًی هٌْسسی لجستیه ٍ سًجیزُ تبهیي

س خز ستبن(95)هسیزیت استزاتضیه س خ(ز زٍست حسیٌی)هسعَ (95)حسببساری بزای هسیزاى س خز ابزاّیوی (95)اصَل التصبز س خز صفبیی(95)رّبزی ٍ رفتبر سبسهبًی س خز صفبیی(95)ًظزیِ ّبی سبسهبى ٍ هسیزیت 
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(1گروه)کـــــــارگــــــــاه جــــــــــوش

(1گروه)1کـــــــارگــــــــاه مــــــاشـــــــین افــــــــزار
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(3گروه)کـــــــــارگــــــــاه ریخـــــــته گـــــــــریچ

(2گروه)کـــــــــارگــــــــاه ریخـــــــته گـــــــــری
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(1گروه)کـــــــــارگــــــــاه ریخـــــــته گـــــــــری
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(2گروه)کـــــــارگــــــــاه جــــــــــوش

ساعت فرهنگی

(2گروه)1کـــــــارگــــــــاه مــــــاشـــــــین افــــــــزار


