
 

 

  ميعاد غيرانتفاعي عالي آموزش موسسه    1398/10/02 : چاپ تاریخ 
     

     

   30/10/1398مورخ    شنبه دو       

     

 
 ردیف ترم مشخصه کد درس نام استاد نام امتحان تاریخ

 1 981 12630 ساختماني ايه نامه آيين کريميان  احمد 10:00 تا 08:30 از دوشنبه  1398/10/30

 2 981 12972 شناسي جامعه مباني عزيزي نيلوفر 10:00 تا 08:30 از دوشنبه  1398/10/30

 3 981 12667 افزار نرم تخصصي زبان زاده کريم رحيم 10:00 تا 08:30 از دوشنبه  1398/10/30

 4 981 12939 (2) فقه متون نادري شادي 10:00 تا 08:30 از دوشنبه  1398/10/30

 5 981 12928 (ب) قسمت معين عقود (7) مدني حقوق شمزيناني کامران 10:00 تا 08:30 از دوشنبه  1398/10/30

 6 981 12686 کامپيوتري محلي هاي شبکه رحماني يونس 10:00 تا 08:30 از دوشنبه  1398/10/30

 7 981 12940 (3) فقه ونمت نادري شادي 10:00 تا 08:30 از دوشنبه  1398/10/30

 8 981 12891 عمومي مديريت شيخي فقه محسن 10:00 تا 08:30 از دوشنبه  1398/10/30

 9 981 12800 مديريت در آن کاربرد و آمار مامالي سيران 12:00 تا 10:30 از دوشنبه  1398/10/30

 10 981 12756 آلي شيمي کريمي سوما 12:00 تا 10:30 از دوشنبه  1398/10/30

 11 981 12792 بهادار اوراق و بورس در گذاري سرمايه پور اسماعيل ْئاسو 12:00 تا 10:30 از دوشنبه  1398/10/30

 12 981 12821 (1) پيشرفته حسابداري خوشبخت سامرند 14:00 تا 12:30 از دوشنبه  1398/10/30

 13 981 12773 زراعي گياهان بيماريهاي تردست کاوه 14:00 تا 12:30 از دوشنبه  1398/10/30

 14 981 12856 (1) روستا محمدي اميد 14:00 تا 12:30 از دوشنبه  1398/10/30

 15 981 12801 يريتمد در آن کاربرد و آمار اصل عبدالهي دکترنازدار 14:00 تا 12:30 از دوشنبه  1398/10/30

 16 981 12877 (5) طراحي عزيزي فائزه 14:00 تا 12:30 از دوشنبه  1398/10/30

 17 981 12810 (1) دولتي حسابداري زهرا جمال 16:00 تا 14:30 از دوشنبه  1398/10/30

 18 981 12677 پروژه و کارآفريني اميري زمند 16:00 تا 14:30 از دوشنبه  1398/10/30

 19 981 12651 مکانيک و حرارت (1) فيزيک اقدم پورمحمد عباس 16:00 تا 14:30 از دوشنبه  1398/10/30

 20 981 13307 فراغت اوقات گذراندن خضر بهمن 16:00 تا 14:30 از دوشنبه  1398/10/30

 21 981 13299 استراتژيک مديريت راد شکوري ايوب 16:00 تا 14:30 از دوشنبه  1398/10/30

 22 981 13710 شغلي هاي بيماري شيخي فقه محسن 16:00 تا 14:30 از دوشنبه  1398/10/30

 

 

 


