
 

 

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

     

   03/11/1398مورخ    شنبه  پنج       

     

 
 ردیف ترم مشخصه کد درس نام استاد نام امتحان تاریخ

 1 981 12850 داخلي معماري طراحي محمدي اميد 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/11/03

 2 981 12926 خانواده (5) مدني حقوق شمزيناني کامران 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/11/03

 3 981 12647 کاداستر متقي سامرند 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/11/03

 4 981 12780 اکولوژي پور عبداهلل پريسا 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه 1398/11/03

 5 981 12764 وجنگلي زينتي سبزي،جاليز، گياهان آفات عبدولي دايته 10:00 تا 08:30 از پنجشنبه   1398/11/03

 6 981 12902 گيري اندازه و سنجش عبدالهي الدين هابش 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه   1398/11/03

 7 981 12971 عربي خياطي سنور 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه   1398/11/03

 8 981 12968 دعوي اثبات ادله عظيمي جعفر 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه   1398/11/03

 9 981 12835 معماري نظري مباني رحماني سعيد 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه   1398/11/03

 10 981 12730 شيمي کريمي سوما 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه   1398/11/03

 11 981 12734 کارآفريني باالور منصور 12:00 تا 10:30 از پنجشنبه   1398/11/03

 12 981 12929 ارث و وصيت و شفعه(8) مدني حقوق شمزيناني امرانک 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/11/03

 13 981 12988 آموزشي سازمانهاي در انساني رفتاروروابط زاده محمدامين دکترحسن 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/11/03

 عبدالهي الدين شهاب 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/11/03
 زبان آموزش بر تاکيد با ) زبان شناسي روان

 ( فارسي
12912 981 14 

 15 981 12728 تخصصي خارجي متون بتوراک کاوه 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/11/03

 16 981 12982 تدريس الگوهاي و يادگيري هاي نظريه زاده محمدامين دکترحسن 14:00 تا 12:30 از پنجشنبه  1398/11/03

 17 981 12895 اسالمي تربيت و تعليم عبدالهي الدين هابش 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/11/03

 18 981 12985 آموزشي مديريت در استنباطي آمار کاربرد اصل عبدالهي دکترنازدار 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/11/03

 19 981 12592 1 عمومي فيزيک قزلي مژگان 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/11/03

 20 981 13018 بدني تربيت آموزش روشهاي باالور منصور 16:00 تا 14:30 از پنجشنبه  1398/11/03

 

 

 


