
 

 

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

     

     

   25/10/1398مورخ    شنبه  چهار  

     

 
 ردیف ترم مشخصه کد درس نام استاد نام امتحان تاریخ

 1 981 12772 برداشت و داشت هاي ماشين عزيزي دياکو 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 2 981 12938 (1) فقه متون نادري شادي 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 3 981 12847 (1)  معماري بيان و درک موالني سردار 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 4 981 12645 کاربردي برداري نقشه متقي سامرند 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 5 981 12901 تربيتي هاي نظريه و فلسفي هاي مکتب عبدالهي الدين شهاب 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 6 981 12962 بانکي حقوق نادري شادي 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 7 981 12887 گرافيکي آثار تحليل و تجزيه عزيزي فائزه 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 8 981 12629 بتوني هاي ساختمان محاسبات کريميان  احمد 10:00 تا 08:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 9 981 12634 سرپرستي اصول سلطاني حامد 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 10 981 12790 (2)  مالي مديريت مقتدر سيدحسين 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 عبدالهي الدين شهاب 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه  1398/10/25
 کاربرد و يادگيري - ياددهي نوين هاي روش

 ابتدايي دوره در آن
12911 981 11 

 12 981 12662 ويژه مباحث فرحي رسول 12:00 تا 10:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 13 981 12966 قانوني پزشکي بان ديده صارم 14:00 تا 12:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 14 981 12666 وب فحاتص طراحي زاده کريم رحيم 14:00 تا 12:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 15 981 12834 ابنيه مرمت با آشنايي موالني سردار 14:00 تا 12:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 16 981 13014 مولکولي-سلولي شناسي زيست اصل يوسفي محمدمهدي 14:00 تا 12:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 17 981 12578 برق در ايمني پور نحس خديجه 14:00 تا 12:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 18 981 12685 ها داده ساختمان مالکي عيسي 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 19 981 12763 کشاورزي آزمايشات طرح عزيزي دياکو 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 20 981 12804 (2) حسابداري در کامپيوتر کاربرد خسروي پدرام 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 21 981 12812 (1) اقتصاد علم صولا پور اسماعيل اسوئ 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 22 981 12975 (1) شنود و گفت چيانه نصيري حسين 16:00 تا 14:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 23 981 12869 (2) تکميلي طراحي پيرمرد محمدصالحيان شادي 14:00 تا 12:30 از چهارشنبه  1398/10/25

 

 

 


