
 

 

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

     

   30/10/1398مورخ    شنبه سه        

     

 
 ردیف ترم مشخصه کد درس نام استاد نام امتحان تاریخ

 1 981 13512 متن و شعر سازي تصوير يرمردپ محمدصالحيان اديش 10:00 تا 08:30 از شنبه سه 1398/11/01

 2 981 12836 شهري فضاهاي تحليل موالني ردارس 10:00 تا 08:30 از شنبه سه 1398/11/01

 3 981 12857 (1) رايانه گرافيک کارگاه معروفي ابراهيم 10:00 تا 08:30 از شنبه سه 1398/11/01

 4 981 12782 صنعتي گياهان زراعت پور عبداهلل پريسا 10:00 تا 08:30 از شنبه سه 1398/11/01

 DTM 12644 981 5  زمين رقومي مدل متقي سامرند 10:00 تا 08:30 از شنبه سه 1398/11/01

 6 981 12631 ها سازه مقدماتي تحليل محمدي شيخ پيام مهندس 10:00 تا 08:30 از شنبه سه 1398/11/01

 7 981 12791 حسابداري اطالعاتي هاي سيستم زهرا مالج 12:00 تا 10:30 از شنبه سه 1398/11/01

 8 981 12650 مهندسي احتماالت و آمار مامالي سيران 12:00 تا 10:30 از شنبه سه 1398/11/01

 9 981 12722 تمرين علم و بهداشت باالور منصور 12:00 تا 10:30 از شنبه سه 1398/11/01

 10 981 12733 بدني تربيت مباني و اصول نژادمکري مريمي ميراس 14:00 تا 12:30 از شنبه سه 1398/11/01

 11 981 12702 مهندسي احتماالت و آمار اصل عبدالهي کترنازدارد 14:00 تا 12:30 از شنبه سه 1398/11/01

 12 981 12914 تربيتي علوم بر تاکيد با تحقيق روش بين جهان حسين 14:00 تا 12:30 از شنبه سه 1398/11/01

 13 981 12751 تخصصي زبان نژادمکري مريمي سميرا 14:00 تا 12:30 از شنبه سه 1398/11/01

 14 981 13313 (2) ايران فرهنگ و تاريخ خضر بهمن 16:00 تا 14:30 از شنبه سه 1398/11/01

 15 981 12867 زبان صصيتخ متون پيرمرد محمدصالحيان شادي 16:00 تا 14:30 از شنبه سه 1398/11/01

 شيخي فقه محسن 16:00 تا 14:30 از شنبه سه 1398/11/01
 و البالغه قرآن،نهج (اسالمي منابع در مديريت

 ) روايات
13304 981 16 

 17 981 12661 ديفرانسيل معادالت محمدي شيخ پيام مهندس 16:00 تا 14:30 از شنبه سه 1398/11/01

 18 981 12927 (الف قسمت ) معين عقود (6) مدني حقوق شمزيناني کامران 16:00 تا 14:30 از شنبه سه 1398/11/01

 پور شهاب علي 16:00 تا 14:30 از شنبه سه 1398/11/01
 و زينتي سبزي،جاليز، گياهان مهم بيماريهاي

 جنگلي
12765 981 19 

 20 981 12952 (2) اداري حقوق عظيمي جعفر 16:00 تا 14:30 از شنبه سه 1398/11/01

 21 981 12849 معماري در اي رايانه افزارهاي نرم کاربرد حيدري سردار 16:00 تا 14:30 از شنبه سه 1398/11/01

 

 

 


