
 

 

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

     

     

   26/10/1398مورخ    شنبه  پنج  

     

 
 ردیف ترم مشخصه کد درس نام استاد نام امتحان تاریخ

 1 981 12951 (1) اداري حقوق عظيمي جعفر 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/10/26

 2 981 12983 آموزشي مديريت فلسفه زاده محمدامين دکترحسن 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/10/26

 3 981 12893 عمومي شناسي روان عزيزي نيلوفر 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/10/26

 4 981 12636 ردو از سنجش مباني متقي سامرند 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/10/26

 5 981 12967 شناسي جرم بان ديده صارم 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/10/26

 6 981 12690 مغناطيس و الکتريسيته فيزيک قزلي مژگان 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/10/26

 7 981 12613 بتني هاي سازه اجراي کريميان  احمد 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه 1398/10/26

 8 981 12978 درسي ريزي برنامه مباني و اصول زاده محمدامين دکترحسن 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه 1398/10/26

 9 981 12606 ساختمان ملي مقررات کريميان  احمد 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 10 981 12718 نظامي هاي فعاليت و مشاغل شناسي حرکت باالور منصور 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 11 981 13715 پروژه کنترل گالبي آهنگ 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 زاده محمدامين دکترحسن 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/10/26
 در آن کاربرد و ها سيستم تحليل و تجزيه

 آموزشي مديريت
12987 981 12 

 13 981 12574 برق در رايانه کاربرد آذر حسامي طالب دکترميالد 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 14 981 12775 رايانه کاربرد گالبي آهنگ 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 15 981 13019 بدني تربيت در رايانه کاربرد گالبي آهنگ 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 16 981 12552 پروژه و توزيع هاي شبکه توسعه و طراحي آذر حسامي طالب ددکترميال 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 17 981 12729 ورزش در رايانه کاربرد گالبي آهنگ 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 18 981 12819 (2)  يعمليات پژوهش گالبي آهنگ 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 19 981 12758 گياهي بيماريزاي پروکاريوتهاي و ويروسها اصل يوسفي محمدمهدي 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 20 981 12558 پروژه کنترل و عمليات در تحقيق آذر حسامي طالب دکترميالد 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 21 981 13712 انساني فاکتورهاي مهندسي گالبي آهنگ 16:00 تا 14:30 از هپنجشنب  1398/10/26

 22 981 13716 صنعتي هاي طرح اقتصادي بررسي گالبي آهنگ 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 23 981 13303 بازار مديريت و بازاريابي گالبي آهنگ 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/10/26

 

 

 


