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 تاریخ و ساعت امتحان نام استاد واحد نام درس رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای خندان 2 متون خارجه تربیت بدنی محمد جواد شفیعی 1
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای شریفی 9 ترمودینامیک متالوژی رابوالحسن پومحمدرضا  2
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای خدایاری 9 مدیریت مالی حسابداری طاهره صفی قلی 9
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  خانم آبشت 9 حسابداری مالی حسابداری یوسف بابای 1
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  خانم آبشت 2 زبان تخصصی  حسابداری سجاد آقاجانی 5
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای کلهر 2 حسابداری مالیاتی حسابداری سجاد آقاجانی 6
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای خدایاری 9 مدیریت مالی حسابداری مصطفی رفیعی 7
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه آقای خالدی 2 ریاضی کاربردی برق  فیض اله کربالیی حسینی  8
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای مرتضی رحمنی 9 الکترونیک صنعتی برق  فیض اله کربالیی حسینی  3

 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای لطیفی  2 اصول سرپرستی ساختمان محمدرضا واحدی 11
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه خانم سلیمانی 2 زبان فنی ساختمان محمدرضا واحدی 11
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه خانم سلیمانی 2 آئین نامه های ساختمانی ساختمان محمدرضا واحدی 12
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای نیک فطرت 2 تحلیل سازه  ساختمان امیر عباس بهبودی 19
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای خالدی 2 7ریاضی  ساختمان امیر عباس بهبودی 11
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه آقای امیرکلهر 1 ماشین آالت راهسازی ساختمان امیر عباس بهبودی 15
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  غفاری کیاآقای  9 8حقوق مدنی  حقوق سیدفربد رحیمی 16
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای ابوالفضل طاهرخانی 1 2قواعد فقه  حقوق سیدفربد رحیمی 17
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه آقای غفاری کیا 2 9حقوق جزای اختصاصی حقوق سیدفربد رحیمی 18
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای نوروزپور 9 مدارهای الکتریکیتحلیل  برق وحید درگاهی 13
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای کلهر 9 2حسابداری پیشرفته  حسابداری حامد طاهرخانی 21
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای کلهر 2 مباحث جاری حسابداری حامد طاهرخانی 21
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای آقامحمدی 1 آشنایی با قرآن کریم معماری فرشاد بابائی 22
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای دوستی 2 1اندیشه اسالمی معماری فرشاد بابائی 29
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای خالدی 9 2ریاضی عمومی حسابداری امیر محمد بابائی 21
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای میرزاعلی محمدی 2 نقشه برداری عمومی ساختمان علی پناهیاحسان  25
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای نیک فطرت 2 2سازه های فوالدی  عمران سید عباس حق پرست 26
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای حسن علیزاده 2 پژوهش عملیاتی حسابداری علیرضا آذروند 27
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای خالدی 9 2ریاضی عمومی  معماری محمدحسین زرآبادی 28
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای دوستی 2 آئین زندگی حسابداری کامران اسماعیلی 23
 11:11ساعت  11/7/39 دوشنبه مورخ آقای هاشمی 2 تحلیل فضای شهری معماری علی خادم تبریزی 91
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  خانم رهبرزارع 2 فیزیک مکانیک معماری حسن فصیح رامندی 91
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای خالدی 2 ریاضی پیش معماری حسن فصیح رامندی 92
 11:11ساعت  11/7/39مورخ دوشنبه  حاج آقا دوستی 2 2اندیشه اسالمی برق قدرت رسول طاهریان 99
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه آقای مرتضی رحمنی 2 برنامه نویسی با کامپیوتر برق قدرت رسول طاهریان 91
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای دکتر علی اکبری 2 تفسیر موضوعی قرآن برق قدرت رسول طاهریان 95
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای یوسف کلهر 9 1حسابداری پیشرفته حسابداری حمیدرضا طاهرخانی 96
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای مرتضی رحمنی 9 الکترونیک صنعتی الکتروتکنیک مجتبی اسحاقی 97
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای آقامحمدی 1 آشنایی با قرآن مجتبی اسحاقی مجتبی اسحاقی 98
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه آقای خالدی 2 ریاضی کاربردی مجتبی اسحاقی مجتبی اسحاقی 93
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای خندان 2 یادگیری حرکتی تربیت بدنی فردین یدالهی لوشکانی 11
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه خندانآقای  2 اصالحیحرکات و ورزش های  تربیت بدنی فردین یدالهی لوشکانی 11
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای خندان 2 زبان تخصصی تربیت بدنی فردین یدالهی لوشکانی 12
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  خانم رهبرزارع 2 فیزیک مکانیک معماری رضا اوالدی 19
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای خالدی 9 ریاضی عمومی معماری وحید شیخ سلیمانی 11
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  خانم رهبرزارع 2 فیزیک مکانیک معماری وحید شیخ سلیمانی 15
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  خانم طهماسبی 9 فارسی عمومی معماری حسین حسنی راد 16
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  سلیمانیخانم  2 1ایستایی معماری رضا باقری 17
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه مرتضی رحمنیآقای  2 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی برق محمدرضا کامران 18
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 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  مرتضی رحمنیآقای  2 زبان تخصصی برق محمدرضا کامران 13
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای رضا رحمانی 2 تاریخ فرهنگ و تمدن برق محمدرضا کامران 51
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای کلهر 2 مباحث جاری حسابداری رسول شیخ سلیمانی 51
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای کلهر 9 9حسابداری صنعتی  حسابداری رسول شیخ سلیمانی 52
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای نوروزپور 9 سیستم های کنترل خطی برق قهرمانیعلیرضا  59
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای خالدی 2 محاسبات عددی برق علیرضا قهرمانی 51
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  حاج آقای دوستی 2 2اندیشه اسالمی  برق وحید کوه نورد 55
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای دکتر علی اکبری 2 تفسیر موضوعی قرآن برق کوه نوردوحید  56
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای عظیمی 9 سخت افزار کامپیوتر مجتبی ولی زاده 57
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای عظیمی 2 پایگاه داده  کامپیوتر مجتبی ولی زاده 58
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه آقای رضا رحمانی 2 تاریخ تحلیلی معماری مجتبی علی اکبری 53
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای هاشمی 2 تحلیل فضای شهری معماری مجتبی علی اکبری 61
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای رضا رحمانی 2 ریشه های انقالب معماری مجتبی علی اکبری 61
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای خالدی 9 2ریاضی عمومی  معماری سعید نوشین فر 62
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای میرزا علیمحمدی 2 تأسیسات مکانیکی و الکتریکی معماری سعید نوشین فر 69
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه هاشمیآقای  2 مبانی نظری معماری معماری بهروز عطایی 61
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  حاج آقا دوستی 2 2اندیشه معماری بهروز عطایی 65
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه آقای هاشمی 2 تاریخ معماری معاصر معماری بهروز عطایی 66
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  خانم رهبرزارع 2 مغناطیسفیزیک الکتریسیته و  کامپیوتر میالد رضایی افشار 67
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای نوروزپور 2 مبانی الکترونیک کامپیوتر میالد رضایی افشار 68
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه آقای عظیمی 2 مبانی مهندسی نرم افزار کامپیوتر میالد رضایی افشار 63
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای خالدی 2 7ریاضی عمران قدیر عبدالحسینی 72
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای دکترامیر کلهر 9 مکانیک خاک و پی عمران قدیر عبدالحسینی 79
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای نیک فطرت 2 2طراحی فلزی مهندسی عمران سلمان طاهرخانی 71
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه خانم سلیمانی 2 2روش های اجرایی ساختمان مهندسی عمران سلمان طاهرخانی 75
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای رضا رحمانی 2 تاریخ فرهنگ و تمدن معماری حسام ملکی 76
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه اکبریآقای دکتر علی  2 تفسیر موضوعی قرآن معماری حسام ملکی 77
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  چهار شنبه آقای رضا رحمانی 2 تاریخ تحلیلی اسالم معماری حسام ملکی 78
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای فانی 9 اصول مندسی زلزله عمران دیانوش سوری 73
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه کلهرآقای امیر  2 مهندسی پی عمران دیانوش سوری 81
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای فانی 9 اصول مندسی زلزله عمران محمد حکاکیان 81
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای امیر کلهر 2 مهندسی پی عمران محمد حکاکیان 82
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای فانی 9 اصول مندسی زلزله عمران بهمن عباسی 89
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای امیر کلهر 2 مهندسی پی عمران بهمن عباسی 81
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای فانی 9 اصول مندسی زلزله عمران ایرج قاسمی اورشکی 85
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  شنبه سه آقای امیر کلهر 2 مهندسی پی عمران ایرج قاسمی اورشکی 86
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای فانی 9 اصول مندسی زلزله عمران بهزاد غیاثوند 87
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای امیر کلهر 2 مهندسی پی عمران بهزاد غیاثوند 88
 11:11ساعت  16/7/39مورخ  شنبهچهار  آقای مرتضی رحمنی 2 9ماشین الکتریکی برق مهدی کریمی 83
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  آقای مرتضی رحمنی 2 زبان تخصصی برق مهدی کریمی 31
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  سه شنبه آقای رضا رحمانی 2 ریشه های انقالب  برق مهدی کریمی 31
 11:11ساعت  15/7/39مورخ  شنبه سه آقای کلهر 9 1حسابداری صنعتی حسابداری محمد طهماسبی زاده 32
 11:11ساعت  11/7/39دوشنبه مورخ  خانم آبشت 2 زبان تخصصی حسابداری محمد طهماسبی زاده 39

 

 

 


