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 تاریخ هفته

 

ساعت  درس

 آزمون

شماره  استاد درس

 کالس

 4کالس دکتر جالل امینی D 21-9مایکرویو پیشرفتهسنجش از دور  52/30/8031 شنبه

 4کالس امینی جالل دکتر A 21-9پالریمتری دور از سنجش 52/30/8031 شنبه

 2کالس دکتر صفری A 21-9تئوری تقریب 52/30/8031 شنبه

 4کالس پور حکیم دکتر A 21-21وب مکانی 52/30/8031 شنبه

 4کالس دکتر حکیم پور D 21-21معنا شناسی مکانی ووب معنایی مکانی 52/30/8031 شنبه

 2کالس دکتر دادرس جوان D 21-21آنالیز تصاویر در فتوگرامتری 52/30/8031 شنبه

 2کالس جوان دادرس دکتر A 21-21ادغام تصاویر 52/30/8031 شنبه

 4کالس اردالن دکتر A 21-21ژئودزی دریایی 52/30/8031 یکشنبه

  ---------------- ------ ----------------------- 52/30/8031 دوشنبه

 4کالس دکتر فرزانه D 21-9پیشرفته سازی بهینه 12/30/2092 سه شنبه

 4کالس فرزانه دکتر A 21-9تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفته 12/30/2092 سه شنبه

 2کالس عباسپور دکتر A 21-9مبنا مکان خدمات 12/30/2092 شنبه سه

 4کالس دکتر سراجیان A 21-21سنجش از دور حرارتی 12/30/2092 سه شنبه

 4کالس صمدزادگاندکتر D 85-3تغییرات وتحلیل آشکارسازی 19/30/2092 چهارشنبه

 4السک دکتر صمدزادگان A 85-3سیستم های ترکیبی ناوبری 19/30/2092 چهارشنبه

 2کالس دکتر احمدی گیوی A 85-3اقیانوس شناسی 19/30/2092 چهارشنبه

 2کالس دکتر کریمی پور D 82-84ساختار داده والگوریتم های مکانی 19/30/2092 چهارشنبه

 4کالس زاده آخوند دکتر RS(A) 82-84محاسبات هوشمند در 19/30/2092 چهارشنبه

 4السک حسینیشاهدکتر/دکتر آخوند زاده D 82-84تشخیص آنومالی 19/30/2092 چهارشنبه

      پنج شنبه

      جمعه

 4کالس دکتر سعادت سرشت D 85-3پردازش ومدل سازی ابر نقاط 32/31/2092 شنبه

 4کالس سرشت سعادت دکتر A 85-3فتو گرامتری برد کوتاه 32/31/2092 شنبه

 4کالس دکتر شریفی A 82-84مکانیک مداری 32/31/2092 شنبه

 2کالس /دکتر عزیزیدکتر عارفی A 82-84مدل سازی هندسی 38/34/8031 شنبه

 4کالس دکتر حسنلو D 85-3سنجش از دور ابر طیفی 31/31/2092 یکشنبه

 2کالس  حسنلو دکتر A 85-3اقیانوس شناسی ماهواره ای 31/31/2092 یکشنبه

 4کالس دکتر دالور A 82-84سیستم های اداره زمین 31/31/2092 یکشنبه

 4کالس دکتر دالور D 82-84سیستم های اطالعات مکانی زمانمند 31/31/2092 یکشنبه

  ---------------- ------ --------------------- 30/31/2092 دوشنبه

 4کالس دکتر اردالن A 82-84جریان های دریاییجزر ومد  31/31/2092 شنبه سه

 4کالس دکتر پهلوانی A 85-3تحلیل مکانی پیشرفته 30/31/2092 چهارشنبه

 2کالس /دکتر عزیزیدکتر دادرس A 85-3فتو گرامتری رقومی پیشرفته 30/31/2092 چهارشنبه

  4السک حسینیدکتر شاه A 21-21سنجش از دور غیر فعال 30/31/2092 چهارشنبه

 2کالس دکتر سمیعی D 21-21تداخل سنجی راداری 30/31/2092 چهارشنبه

 


