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ساعت  تاريخ امتحان روز مقطع نام درس رديف

 امتحان

 استاد 

 حاج آقا سید علی موسوی صبح9 5/4/99 پنجشنبه کارشناسی اندیشه اسالمی دو 1

 دکتر سید حامد موسوی صبح9 7/4/99 شنبه کارشناسی مکانیک سیاالت یک 2

 دکتر فرخنده همتی صبح9 7/4/99 شنبه کارشناسی مکانیک سیاالت یک 3

 دکتر محمد پورجعفر صبح9 7/4/99 شنبه کارشناسی مکانیک سیاالت یک 4

 دکتر کامبیز قائمی اسکوئی صبح9 7/4/99 شنبه کارشناسی 2طراحی اجزاء ماشین 5

 جی ثانیدکتر احمد حال 03:31 7/4/99 شنبه کارشناسی انتقال حرارت دو 6

 دکتر میثم نوعی خورشیدی 03:31 7/4/99 شنبه کارشناسی معادالت دیفرانسیل 7

کارشناسی  غشاهاو فرآیند غشائی 8

 کارشناسی ارشد

 دکتر محمدعلی آرون صبح9 9/4/99 یکشنبه

 دکتر میثم نوعی خورشیدی 03:31 9/4/99 یکشنبه کارشناسی ریاضی عمومی یک 9

 دکتر محمد پورجعفر 03:31 9/4/99 یکشنبه کارشناسی مطبوعحرارت مرکزی و تهویه  11

 دکتر جمشید محمدی روشنده صبح9 9/4/99 دوشنبه کارشناسی شیمی عمومی دو 11

 دکتر سید حامد موسوی صبح9 9/4/99 دوشنبه کارشناسی عملیات واحد 12

 روشنده دکتر جمشید محمدی صبح9 9/4/99 دوشنبه کارشناسی شیمی آلی مهندسی شیمی 13

 دکتر کامبیز قائمی اسکوئی صبح9 9/4/99 دوشنبه کارشناسی مقاومت مصالح دو 14

 دکتر ملیحه راجی 03:31 9/4/99 دوشنبه کارشناسی ترمودینامیک مهندسی شیمی دو 15

 هماهنگی با استاد    کارشناسی دینامیک ماشین 16

 دکتر کامبیز قائمی اسکوئی 03:31 9/4/99 دوشنبه کارشناسی مقدمه ای برمهندسی مکانیک 17

 دکتر احمد حالجی ثانی صبح9 00/4/99 چهارشنبه کارشناسی مهندسی احتراق 18

 دکتر محسن شهروسوند صبح9 00/4/99 چهارشنبه کارشناسی کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 19

 دکتر ملیحه راجی صبح9 00/4/99 چهارشنبه کارشناسی ارشد ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته 21

 دکتر تارا فریضه صبح9 00/4/99 چهارشنبه کارشناسی استاتیک 21

 مهندس سید حسین روحانی صبح9 00/4/99 چهارشنبه کارشناسی مبانی الکترونیک 22

 دکتر سمیه پورقنبر 03:31 00/4/99 چهارشنبه کارشناسی محاسبات عددی 23

 دکتر عابد زاده گل محمدی 03:31 00/4/99 ارشنبهچه کارشناسی آیرودینامیک تراکم ناپذیر 24

 هماهنگی با استاد    کارشناسی نقشه کشی صنعتی 25

 آقای حسین زره کارگر صبح9 02/4/99 پنجشنبه کارشناسی تفسیر موضوعی قرآن 26

 حاج آقا سید علی موسوی صبح01 02/4/99 پنجشنبه کارشناسی تاریخ اسالم 27

 مهندس امیر حسین یزدانبخش صبح9 04/4/99 شنبه کارشناسی علوم و فناوری رنگ پلیمرها 28

 دکتر فرخنده همتی شیرایه صبح9 04/4/99 شنبه کارشناسی شیمی فیزیک پلیمرها 29

 دکتر وحید سلطانی محمدی صبح9 04/4/99 شنبه کارشناسی ریاضی عمومی دو 31

 دکتر عابد زاده گل محمدی صبح9 04/4/99 شنبه کارشناسی مدیریت و اقتصاد مهندسی 31

 دکتر احمد حالجی ثانی صبح9 04/4/99 شنبه کارشناسی ارشد پدیده های خشک نمودن 32

 مهندس امیر حسین یزدانبخش 03:31 04/4/99 شنبه کارشناسی رزین های صنعتی 33

 محمدی دکتر عابد زاده گل 03:31 04/4/99 شنبه کارشناسی ترمودینامیک یک 34

 دکتر تارا فریضه 03:31 04/4/99 شنبه کارشناسی کنترل اتوماتیک 35



 دکتر وحید سلطانی محمدی صبح9 05/4/99 یکشنبه  ریاضی مهندسی  36

 دکتر عمیدالدین نورعلیشاهی 03:31 05/4/99 یکشنبه کارشناسی سینتیک و طراحی راکتور 37

 دکتر فرخنده همتی شیرایه 03:31 05/4/99 یکشنبه کارشناسی رئولوژی پلیمرها 38

 شیمی عمومی یک 39

 شیمی عمومی

 شیمی فیزیک

 دکتر سیده شادفر پورپناه 03:31 05/4/99 یکشنبه کارشناسی

 دکتر فروزان میر مسعودی صبح9 01/4/99 دوشنبه کارشناسی فیزیک عمومی دو 41

 ا فریضهدکتر تار 03:31 01/4/99 دوشنبه کارشناسی ارتعاشات مکانیکی 41

 دکتر جمشید محمدی روشنده 03:31 01/4/99 دوشنبه کارشناسی شیمی تجزیه 42

 دکتر عمیدالدین نورعلیشاهی صبح9 07/4/99 سه شنبه کارشناسی موازنه انرژی و مواد 43

 دکتر کامبیز قائمی اسکوئی صبح9 07/4/99 سه شنبه کارشناسی رباتیک 44

 دکتر محمد علی آرون 03:31 07/4/99 بهسه شن کارشناسی عملیات واحد یک 45

 دکتر محسن شهروسوند 03:31 07/4/99 سه شنبه کارشناسی سینتیک و طراحی راکتور 46

 دکتر حسن بیگلریان صبح9 09/4/99 چهارشنبه کارشناسی استاتیک و مقاومت مصالح 47

 سمیه پور قنبر دکتر صبح9 09/4/99 چهارشنبه کارشناسی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 48

 دکتر حسین احدی صبح9 09/4/99 چهارشنبه کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی پیشرفته 49

 دکتر محمد پور جعفر صبح9 09/4/99 چهارشنبه کارشناسی مکانیک سیاالت دو  51

 دکتر محسن شهروسوند 03:31 09/4/99 چهارشنبه کارشناسی مهندسی الیاف 51

 دکتر حسن بیگلریان 03:31 09/4/99 چهارشنبه رشناسیکا سیستم های انرژی  52

 دکتر وحید سلطانی محمدی 03:31 09/4/99 چهارشنبه کارشناسی آمار و احتماالت مهندسی 53

 دکتر کریم کیاکجوری 03 09/4/99 شنبهپنج کارشناسی مبانی کارآفرینی 54

 

 


