
 

 

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

     

     

   18/10/1398مورخ    شنبه  چهار   

     

 
 ردیف ترم مشخصه کد درس نام استاد نام امتحان تاریخ

 1 981 12568 (عربی زبان آموزش) یاسالم متون پوراقدم حسن توران 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 2 981 12595 پيش فيزيک قزلی مژگان 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 3 981 12909 پروش و آموزش فلسفه و اصول بين جهان حسين 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 4 981 12701 (عربی زبان آموزش) یاسالم متون خياطی سنور 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 5 981 12925 قراردادها از خارج الزامات( 4)  مدنی حقوق ابراهيمی شهال 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 6 981 12904 آموزشی مديريت اصول و مبانی عبدالهی الدين شهاب 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 7 981 12607 (1) مصالح مقاومت محمدي شيخ پيام مهندس 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 8 981 12611 آرمه بتن هاي ساختمان کريميان  احمد 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 9 981 12885 (6)   طراحی عزيزي فائزه 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 10 981 12807 کالن (2) اقتصاد پور اسماعيل ْئاسو 14:00 تا 12:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 11 981 12599 فارسی زبان شکري سيما 14:00 تا 12:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 12 981 12824 دولتی حسابداري و حسابرسی زاده حسين امير 14:00 تا 12:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 13 981 12759 شناسی جانور شناس حق مسعود 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 14 981 12839 کارگاهی تشکيالت و مديريت محمدي اميد 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 15 981 12697 فارسی زبان پوراقدم حسن توران 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 16 981 12638 سرشکنی و تعديل محمدي شيخ پيام مهندس 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 17 981 13510 تبليغاتی سازي تصوير پيرمرد محمدصالحيان شادي 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 18 981 13310 رستوران مديريت و تاسيس خضر بهمن 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 19 981 13708 کار محيط آور زيان شيميايی عوامل گروه  مدير 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه 1398/10/18

 


