
 69-67       اول  69مهر       حرفه ای مدیریت کسب و کارکارشناسی  

 درس کد
 واحد

 تاریخ امتحان کالسشماره  ساعت هفته روز مدرس
ساعت 

 ع ن امتحان

  عولی 119 99-92 شٌثِ فریذٍى صادقی 9 - کارتیٌی 1492169

 11/92 91/91/14 119 92-96 شٌثِ فریذٍى صادقی 9 9 تکٌیکْا ٍ اتسارّای کارآفریٌی 1492110

 11/96 21/91/14 119 96-94 شٌثِ فریذٍى صادقی 9 9 ترًاهِ ریسی ٍهذیریت پرٍشُ در کسة ٍ کار 1492114

 11/92 91/91/14 119 94-91 شٌثِ هجتثی عثذی - 2 آهار ٍ کاترد آى در کسة ٍ کار 1492116

 11/96 24/91/14 119 91-21 شٌثِ حسٌعلی شفاعی - 2 اصَل ٍ هثاًی تَلیذ 1492111

 11/92 11/91/14 919 96-94 یکشٌثِ حاهذ خطی - 2 تاریخ اسالم 

 
 919 94-91 یکشٌثِ راضیِ تخشَدُ 9 - )خَاّراى( 9ٍرزش 

  عولی
 119 94-91 یکشٌثِ اهیي رحیوی 9 - )ترادراى( 9ٍرزش 

 11/92 29/91/14 114 91-90 دٍشٌثِ آتٌا تٌْیافر - 2 اقتصاد 1492161

 11/96 26/91/14 114 90-91 دٍشٌثِ هصطفی ّاشوی - 2 رفتار سازهاًی 1492111

1492111 
اصَل تٌظین ٍکٌترل تَدجِ هَسسات 

 خذهاتی ٍ تازرگاًی
 11/96 21/91/14 114 91-91 دٍشٌثِ سَداتِ عرب خسائلی 9 9



 69-67       اول  69مهر       ماشین افسار -مهندسی فناوری مکانیک 

 درس کد
 واحد

 تاریخ امتحان کالسشماره  ساعت هفته روز مدرس
ساعت 

 ع ن امتحان

 11/92 94/91/14 199 91-94 یکشٌثِ هجیذ قرتاًی - 1 2ریاضی عوَهی  1492119

 11/96 11/91/14 916 90-91 دٍشٌثِ هحسي تاتایی 9 9 تستْای غیرهخرب 1492114

 11/96 91/91/14 199 94-91 یکشٌثِ هازیار اتَالحسٌی - 2 هذیریت کسة ٍ کار 1492111

  عولی 916 91-91 دٍشٌثِ هحسي تاتایی 9 - کارگاُ ریختِ گری 1492111

  عولی 916 91-21 دٍشٌثِ هحسي تاتایی 9 - کارگاُ جَشکاری 1492112

 11/96 24/91/14 912 96-94 سِ شٌثِ فتح الِ فقیْی تثار - 2 2اًذیشِ اسالهی  1491111

1491116 

 
 11/92 29/91/14 912 94-91 سِ شٌثِ فریذٍى تیگلرتثار - 2 تفسیر هَضَعی قرآى

 11/92 26/91/14 911 92-96 سِ شٌثِ فتح الِ فقیْی تثار - 2 اًقالب اسالهی 

  عولی 916 91-96 دٍشٌثِ هحسي تاتایی - 9 سیستن اًذازُ گیری 1492116

  عولی 916 96-90 دٍشٌثِ هحسي تاتایی 9 - آز سیستن اًذازُ گیری 1492110

  عولی 916 92-91 دٍشٌثِ هحسي تاتایی 9 - کارتیٌی 1492111



 69-67       اول  69مهر       (hseکارشناسی ایمنی، سالمت و محیط زیست صنایع ) 

 درس کد
 واحد

 تاریخ امتحان کالسشماره  ساعت هفته روز مدرس
ساعت 

 ع ن امتحان

 11/92 91/91/14 619 99-96 یکشٌثِ آهٌِ السادات ّاشوی 9 9 آهار حیاتی 

 11/92 20/91/14 619 96-94 یکشٌثِ ارشیا دیَساالر 9 9 کارترد کاهپیَتر در ایوٌی سالهت 

 11/92 26/91/14 619 94-91 یک شٌثِ حاهذ خطی - 2 اًقالب اسالهی 

 11/92 21/91/14 619 91-21 یکشٌثِ هحوَد اسفٌذیاری - 2 رٍاًشٌاسی صٌعتی 

 11/92 94/91/14 911 96-94 دٍشٌثِ ًرگس تْاری - 2 ریاضیات کارتردی 

 11/92 21/91/14 911 94-91 دٍشٌثِ هحوذفالح 9 9 شیوی تجسیِ 

 11/96 24/91/14 116 91-90 سِ شٌثِ رهضاى دریایی - 2 2اًذیشِ اسالهی  

 11/92 11/91/14 116 90-91 سِ شٌثِ فاطوِ اًذرٍاش - 2 عَاهل اًساًی هحیط کار 

 11/92 21/91/14 116 91-91 سِ شٌثِ فاطوِ اًذرٍاش - 2 ی زیست هحیطی صٌعتیکارکردّا 

  عولی 116 91-21 سِ شٌثِ فاطوِ اًذرٍاش 9 - کارتیٌی 

          



 69-67       اول  69مهر       فناوری اطالعات -مهندسی فناوری اطالعات 

 درس کد
 واحد

 تاریخ امتحان کالسشماره  ساعت هفته روز مدرس
ساعت 

 ع ن امتحان

  عولی 999 91-96 یکشٌثِ حسیي شیرگاّی 9 - کارتیٌی 

 11/92 21/91/14 999 96-94 یکشٌثِ حسیي شیرگاّی - 2 ِ سازیًوای 

 11/96 21/91/14 999 94-91 یکشٌثِ حسیي شیرگاّی 9 9 تاًک اطالعات کارتردی 

 11/92 20/91/14 999 91-21 یکشٌثِ تٌْام ترزگر 9 9 ترًاهِ سازی شی گرا 

 11/92 91/91/14 112 96-94 دٍشٌثِ هجتثی رضَاًی - 2 هذیریت فٌاٍری اطالعات 

 11/92 94/91/14 112 94-91 دٍشٌثِ هجتثی رضَاًی - 2 ریاضیات گسستِ 

 11/92 91/91/14 112 91-21 دٍشٌثِ آقای تَکل - 2 تجارت الکترًٍیک 

 11/92 11/91/14 919 90-91 سِ شٌثِ حاهذ خطی - 2 تاریخ اسالم 

 11/92 29/91/14 912 91-21 سِ شٌثِ فریذٍى تیگلرتثار - 2 تفسیر هَضَعی قرآى 



 69-67       اول  69 مهر      کارشناسی حرفه ای حسابداری 

 درس کد
 واحد

 تاریخ امتحان کالسشماره  ساعت هفته روز مدرس
ساعت 

 ع ن امتحان

 11/92 24/91/14 914 92-96 شٌثِ هْراى رئیسیاى - 2 هذیریت هٌاتع اًساًی)هْارت هشترک( 1492110

 11/92 91/91/14 911 96-94 شٌثِ داٍد ًیکساد 9 9 ترًاهِ ریسی تَسعِ 1492119

 11/96 91/91/14 911 94-91 شٌثِ حسیي رشواًلَ 9 9 2ریاضیات ٍ کارترد آى در حساتذاری 1492111

 11/92 26/91/14 911 91-21 شٌثِ هحوذرضا هَسَیْا 9 9 حقَق تازرگاًی پیشرفتِ 1492116

 11/92 94/91/14 919 90-91 دٍشٌثِ رضا اًذرٍاش 9 9 هذیریت هالی پیشرفتِ 1492112

 11/92 21/91/14 919 91-91 دٍشٌثِ عثاس رحیوی 9 9 سیستوْای اطالعاتی حساتذاری 1492111

  عولی 919 91-21 دٍشٌثِ عثاس رحیوی 9 - کارتیٌی 1492114

 11/92 11/91/14 919 91-90 ثِسِ شٌ حاهذ خطی - 2 تاریخ اسالم 

 9 - 9ٍرزش  
 916 90-94 سِ شٌثِ عارفِ هذدی -خَاّراى

21/91/14 11/92 
 910 90-94 سِ شٌثِ اهیي رحیوی -ترادراى

 11/92 29/91/14 912 94-91 سِ شٌثِ فریذٍى تیگلرتثار - 2 تفسیر هَضَعی قرآى 

 


