
 

 

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

     
   28/10/1398مورخ    شنبه        

     

 
 ردیف ترم مشخصه کد درس نام استاد نام امتحان تاریخ

 1 981 12883 محيطي گرافيک عزيزي فائزه 10:00 تا 08:30 از شنبه 1398/10/28

 2 981 12932 تجاري اسناد (3) تجارت حقوق بان ديده صارم 10:00 تا 08:30 از شنبه 1398/10/28

 3 981 12943 (2) کارتحقيقي عظيمي جعفر 10:00 تا 08:30 از شنبه 1398/10/28

 4 981 12778 اي علوفه گياهان زراعت پور عبداهلل پريسا 10:00 تا 08:30 از شنبه 1398/10/28

 5 981 12961 ثبت حقوق عظيمي جعفر 10:00 تا 08:30 از شنبه 1398/10/28

 6 981 12601 سرپرستي اصول شيخي فقه محسن 10:00 تا 08:30 از شنبه 1398/10/28

 7 981 12663 (1) کامپيوتري گرافيک فرحي رسول 10:00 تا 08:30 از شنبه 1398/10/28

 8 981 12603 پي مهندسي و خاک مکانيک نژاد مصطفي فايق 12:00 تا 10:30 از شنبه 1398/10/28

 9 981 12889 اطالعاتي سواد هاي مهارت و کتابخانه با آشنايي بين جهان حسين 12:00 تا 10:30 از شنبه 1398/10/28

 10 981 12616 ها سازه با آن اثر و زلزله با آشنايي کريميان  احمد 12:00 تا 10:30 از شنبه 1398/10/28

 11 981 12554 پروژه و الکتريکي تاسيسات پور حسن خديجه 12:00 تا 10:30 از شنبه 1398/10/28

 12 981 12937 (2) خصوصي الملل بين حقوق صالحي سيدسجاد 14:00 تا 12:30 از شنبه 1398/10/28

 13 981 12852 (2) ايستايي محمدي شيخ پيام مهندس 14:00 تا 12:30 از شنبه 1398/10/28

 14 981 12622 ساختمان در رايانه کاربرد کريميان  احمد 14:00 تا 12:30 از شنبه 1398/10/28

 15 981 12919 (1) عمومي جزاي حقوق بان ديده صارم 14:00 تا 12:30 از شنبه 1398/10/28

 GIS 12637 981 16 اصول متقي سامرند 14:00 تا 12:30 از شنبه 1398/10/28

 17 981 12627 پروژه و سازي محوطه سلطاني حامد 14:00 تا 12:30 از شنبه 1398/10/28

 18 981 12665 مصنوعي هوش مالکي عيسي 16:00 تا 14:30 از شنبه 1398/10/28

 19 981 12757 حشرات بندي رده و شناسي ريخت شناس حق مسعود 16:00 تا 14:30 از شنبه 1398/10/28

 20 981 13312 (1) ايران فرهنگ و تاريخ خضر بهمن 16:00 تا 14:30 از شنبه 1398/10/28

 21 981 13298 انساني منابع مديريت شيخي فقه محسن 16:00 تا 14:30 از شنبه 1398/10/28

 22 981 12811 مالي حسابداري خوشبخت سامرند 16:00 تا 14:30 از شنبه 1398/10/28

 23 981 13707 کار محيط آور زيان فيزيکي عوامل گروه  مدير 16:00 تا 14:30 از شنبه 1398/10/28

 24 981 13584 کار محيط بهداشت  اصول شيخي فقه محسن 16:00 تا 14:30 از شنبه 1398/10/28

 25 981 12682 وب بر مبتني نويسي برنامه زاده کريم رحيم 16:00 تا 14:30 از شنبه 1398/10/28

 

 

 


