
  كارشناسي ارشد) –(كارشناسي  99-00 دوم نيمسال  برنامه امتحاني
  دانشكده فني كاسپين

  
  استادساعت امتحان تاريخ امتحان روز  مقطع نام درس رديف

   صبح8 10/4/1400 پنج شنبه كارشناسي انديشه اسالمي دو 1
  بابك كفاشي دكتر  صبح8  10/4/1400  پنج شنبه  كارشناسي ارشد شكل دهي پيشرفته پليمرها  2
 دكتر احمد حالجي ثاني صبح9 12/4/1400 شنبه كارشناسي 2انتقال حرارت 3

  دكتر وحيد سلطاني محمدي  صبح9  12/4/1400  شنبه  كارشناسي 2رياضي عمومي  4
 دكتر سيد حامد موسوي صبح9 12/4/1400 شنبه كارشناسي 1مكانيك سياالت  5

 دكتر محمد پور جعفر صبح9 12/4/1400 شنبه كارشناسي 1مكانيك سياالت  6
  مهندس امير حسين يزدان بخش  13:30  12/4/1400  شنبه  كارشناسي 1مكانيك سياالت   7
 دكتر كامبيز قائمي اسكوئي 13:30 12/4/1400 شنبه كارشناسي 2طراحي اجزاء ماشين 8
  يدكتر محسن صدرالدين  صبح9  13/4/1400  يكشنبه  كارشناسي اقتصاد و طرح مهندسي  9
  دكتر گوليا نيك روان  صبح9  13/4/1400  يكشنبه  كارشناسي ارشد شيمي فيزيك پيشرفته پليمرها  10
  دكتر وحيد سلطاني محمدي  صبح9  13/4/1400  يكشنبه  كارشناسي رياضي مهندسي  11

  دكتر جمشيد محمدي روشنده  صبح9  14/4/1400  دوشنبه  كارشناسي 2شيمي عمومي  12

 دكتر جمشيد محمدي روشنده صبح9 14/4/1400 شنبهدو كارشناسي شيمي آلي 13

 دكتر علي فاضلي صبح9 14/4/1400 دوشنبه كارشناسي محاسبات عددي 14
  دكتر علي فاضلي  13:30  14/4/1400  دوشنبه  كارشناسي كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي  15
 دكتر تارا فريضه 13:30 14/4/1400 دوشنبه كارشناسي استاتيك 16
  دكتر عابد زاده گل محمدي  13:30  14/4/1400  دوشنبه  كارشناسي ديناميك تراكم ناپذيرآيرو  17
  دكتر محمد ابراهيم فلزي  صبح9  15/4/1400  سه شنبه  كارشناسي ديناميك ماشين  18
 دكتر فروزان مير مسعودي صبح9 15/4/1400 سه شنبه كارشناسي 1فيزيك 19



 مهندس امير حسين يزدان بخش 13:30 15/4/1400 سه شنبه سيكارشنا علوم و فناوري رنگ در پليمرها 20
  دكتر احمد حالجي ثاني  صبح9  16/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي ارشد پديده هاي خشك نمودن  21
 دكتر سجاد حق زاد صبح9 16/4/1400 چهارشنبه كارشناسي 2فيزيك 22
  ارا فريضهدكتر ت  صبح9  16/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي نگارش متون فني  23
  دكتر محسن شهروسوند  صبح9  16/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي ارشد پليمرهاي زيست سازگار  24
  دكتر عابد زاده گل محمدي  13:30  16/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي مديريت و اقتصاد مهندسي  25
  دكتر عابد زاده گل محمدي  13:30  16/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي 1ترموديناميك  26

 دكتر محسن صدرالديني 13:30 16/4/1400 چهارشنبه كارشناسي مهندسي الياف 27
  دكتر مهران قلمي  13:30  16/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي استاتيك و مقاومت مصالح  28

    صبح8  17/4/1400  پنج شنبه  كارشناسي  تفسير موضوعي قرآن  29

   صبح10 17/4/1400 پنج شنبه كارشناسي تاريخ اسالم 30
  دكتر مليحه راجي  صبح9  19/4/1400  شنبه  كارشناسي 2ترموديناميك مهندسي شيمي  31
 دكتر احمد حالجي ثاني صبح9 19/4/1400 شنبه كارشناسي مهندسي احتراق 32
  دكتر سيد مصطفي حسيني  صبح9  19/4/1400  شنبه  كارشناسي رئولوژي پليمرها  33
  دكتر تارا فريضه  بحص9  19/4/1400  شنبه  كارشناسي ارتعاشات مكانيكي  34
 دكتر كامبيز قائمي اسكوئي صبح9 19/4/1400 شنبه كارشناسي رباتيك 35
  دكتر فاطمه طالقاني  صبح9  19/4/1400  شنبه  كارشناسي معادالت ديفرانسيل  36
 دكتر علي فاضلي صبح9 19/4/1400 شنبه كارشناسي ارشد رياضيات مهندسي پيشرفته 37

 دكتر عميد الدين نور عليشاهي صبح9 20/4/1400 يكشنبه كارشناسي سينتيك و طراحي راكتور 38
  دكتر تارا فريضه  صبح9  20/4/1400  يكشنبه  كارشناسي كنترل اتوماتيك  39
 دكتر سيد حامد موسوي صبح9 21/4/1400 دوشنبه كارشناسي عمليات واحد 40
  يه پورقنبردكتر سم  صبح9  21/4/1400  دوشنبه  كارشناسي برنامه نويسي كامپيوتر  41

 دكتر سميه پورقنبر صبح9 21/4/1400 دوشنبه كارشناسي مباني كامپيوتر و برنامه سازي 42
  دكتر عميد الدين نور عليشاهي  13:30  21/4/1400  دوشنبه  كارشناسي موازنه انرژي و مواد  43



 دكتر وحيد سلطاني محمدي 13:30 21/4/1400 دوشنبه كارشناسي آمار و احتمال مهندسي 44
  دكتر سيد مصطفي حسيني  صبح9  22/4/1400  سه شنبه  كارشناسي ارشد طراحي و فناوري توليد قطعات الستيكي  45
 دكتر فاطمه طالقاني صبح9 22/4/1400 سه شنبه كارشناسي 1رياضي عمومي 46
  دكتر محسن شهروسوند  13:30  22/4/1400  سه شنبه  كارشناسي  خواص و كاربرد پليمرهاي طبيعي  47
  دكتر محمد پور جعفر  13:30  22/4/1400  سه شنبه  كارشناسي  2مكانيك سياالت  48
  دكتر مليحه راجي  صبح9  23/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي ارشد ترموديناميك مهندسي شيمي پيشرفته  49

  دكتر جمشيد محمدي روشنده  صبح9  23/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي شيمي تجزيه  50
  دكتر محسن شهروسوند    صبح9  23/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي ورسينتيك و طراحي راكت  51
 دكتر كامبيز قائمي اسكوئي صبح9 23/4/1400 چهارشنبه كارشناسي مقدمه اي بر مهندسي مكانيك 52
  دكتر كامبيز قائمي اسكوئي  صبح9  23/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي 2مقاومت مصالح  53
 دكتر محمد ابراهيم فلزي صبح9 23/4/1400 هچهارشنب كارشناسي نقشه كشي صنعتي 54
  دكتر محمد علي آرون  13:30  23/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي 1عمليات واحد  55
 دكتر گوليا نيك روان 13:30 23/4/1400 چهارشنبه كارشناسي شيمي فيزيك پليمرها 56
  اددكتر سجاد حق ز  13:30  23/4/1400  چهارشنبه  كارشناسي مباني الكترونيك  57
 دكتر كريم كياكجوري 13 24/4/1400 پنج شنبه كارشناسي مباني كارآفريني 58

  


