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کاهل داًؾگاُ آساد عوٌاى
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ضيَُ ّبی تذریس پزٍفسَر حسبثی

هَسسِ آهَسش عبلی خبٍراى

3111

6

آضٌبیی ثب اختالالت رٍاًی ضبیع در داًطجَیبى ٍ ضيَُ هذاخلِ هَثز

هَسسِ آهَسش عبلی خبٍراى

3111

بزگشاری

سًابق آمًسشی
[محل تذریس] [عال ؽزٍع ] الی [ عال اتوام ]

ردیف

وبم داوشگبٌ

گزيٌ آمًسشی

سبل شزيع

سبل اتمبم

1

داًطگبُ آساد اسالهی (ٍاحذ ضبّزٍد)

گزٍُ هعوبری

3111

3111

2

داًطگبُ آساد اسالهی (ٍاحذ رٍدّي)

گزٍُ هعوبری

3113

3113

3

داًطگبُ آساد اسالهی (ٍاحذ ثٌبة)

گزٍُ هعوبری

3113

3113

4

داًطگبُ آساد اسالهی (ٍاحذ هطْذ)

گزٍُ هعوبری

3113

تبکٌَى

5

هَسسِ آهَسش عبلی خبٍراى (هطْذ)

گزٍُ هعوبری

3113

تبکٌَى

گزٍُ هعوبری

3111

3111

گزٍُ هعوبری

3116

3116

6
7

داًطگبُ آساد اسالهی (ٍاحذ علَم تحميمبت خزاسبى
رضَی)
هَسسِ آهَسش عبلی سلوبى (هطْذ)

[دريس تذریس شذٌ در مقبطع تحصیالت تکمیلی]
ردیف

وبم درس

مقطع

تعذاد ویمسبل  /کذ

1

طزاحی هعوبری 1

کبرضٌبسی ارضذ

1

2

طزاحی هعوبری 3

کبرضٌبسی ارضذ

1

3

ًظزیِ ٍ رٍش ّبی طزاحی هعوبری

کبرضٌبسی ارضذ

6

4

رٍاًطٌبسی هحيط

کبرضٌبسی ارضذ

6

5

اًذیطِ ّبی ضْزسبسی ثب تبکيذ ثز رٍیکزد اسالهی

کبرضٌبسی ارضذ

ثزًبهِ ریشی ضْزی 3

6

رٍضْبی علَم تجزثی در فزآیٌذ طزاحی ٍ ًمذ فضب

دکتزی

1

7

سثبى تخصصی پيطزفتِ

دکتزی

1

8

هجبحثی در رٍاًطٌبسی هحيط

دکتزی

1

