
 

 

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

     

     

   10/10/1398  مورخ شنبه سه   

     

 
 ردیف ترم مشخصه کد درس نام استاد نام امتحان تاریخ

 1 981 12724 ژيمناستيک نژادمکري مريمي سميرا 10:00 تا 08:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 2 981 12681 گرافيکي افزارهاي نرم آزمايشگاه پور اسماعيل خسرو 10:00 تا 08:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 3 981 12750 دختران 2 تيراندازي ، پسران 2 کشتي نژادمکري مريمي سميرا 12:00 تا 10:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 4 981 12609 غيرمخرب و مخرب آزمايشهاي محمدکريمي سيامند 12:00 تا 10:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 5 981 12721 پنگ پينگ نژادمکري مريمي سميرا 14:00 تا 12:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 6 981 12708 انتظامي گانه پنج نژادمکري مريمي سميرا 14:00 تا 12:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 7 981 12570 الکتريکي گيري اندازه آزمايشگاه آذر حسامي طالب دکترميالد 14:00 تا 12:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 8 981 12582 عمومي الکترونيک آزمايشگاه آذر حسامي طالب دکترميالد 14:00 تا 12:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 9 981 12744 (اجتماعي – نفرادي)اتخصصي شيورز رشته نژادمکري مريمي سميرا 14:00 تا 12:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 10 981 12553 ترانسفورماتور تخصصي کارگاه اميري سينا 14:00 تا 12:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 11 981 12743 (اجتماعي – انفرادي) تخصصي ورزشي رشته باالور منصور 16:00 تا 14:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 12 981 12720 گپن پينگ باالور منصور 16:00 تا 14:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 13 981 12707 انتظامي گانه پنج باالور منصور 16:00 تا 14:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 14 981 12576 پنوماتيک و هيدروليک آزمايشگاه اميري سينا 16:00 تا 14:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 15 981 12560 فرمان مدارهاي تخصصي کارگاه اميري سينا 16:00 تا 14:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 16 981 12863 سازي تصوير تخصصي طراحي پيرمرد محمدصالحيان شادي 16:00 تا 14:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 17 981 12736 پرورشي بازيهاي نژادمکري مريمي سميرا 16:00 تا 14:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 18 981 13714 گري ريخته و سازي قالب کارگاه شيخي فقه محسن 16:00 تا 14:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 19 981 12735 پرورشي بازيهاي باالور منصور 18:00  تا  16:30 از شنبه سه - 1398/10/10

 


