
14:30 الی 12:30عصر تاريخ امتحان11:00 الی 8:30صبح تاريخ امتحان

(50666) (50061) -  1زبان انگلیسی کیش 98/10/21شنبه   (50662) (50062) -  2زبان انگلیسی کیش 98/10/21شنبه   

(50669)رضوی-ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی(55446)خیاط-منطق فازی و کاربردهای آن

(51720)کیانفر-تحقیق در عملیات

رئوفی (50511) 2نقشه کشی صنعتی

(52244)کاووسی-برنامه سازی پیشرفته

(51012)غفوریان-آمار مهندسی

(53012) (58567)خیاط-دینامیک/ دینامیک مکانیک

(53153)مفید-ارتعاشات سازه ها

(50448)طباطبایی -حقوق اجتماعی وسیاسی در اسالم(58045)خیاط-کنترل اتوماتیک پیشرفته

(53137)خالو-سازه های بتنی پیش تنیده

(65132)مالئک-مقدمه ای بررشته هوافضا

(51465)رفیعی-بازاریابی دیجیتال

(52639)غفوریان-شبکه های کامپیوتری پیچیده

(53231)خالو-1طراحی سازه های بتنی

(50071/50072)غفوریان-محاسبات عددی(58037)صدر-ترمودینامیک پیشرفته

(53293)مفید-2روش های ساخت

(50015)رسولیان -1صفدری                ریاضی-1ریاضی

(50034)صفدری-معادالت دیفرانسیل

(55031/52124)ذوالقدری-مدارهای الکتریکی و الکترونیکی/1الکترونیک

(50991)شیروانی-ادبیات فارسی(55091)ذوالقدری -1مبانی مهندسی برق

(58020)پاشاروش-سیستم های مکاترونیک

(53611)علیایی-هیدرولیک

(50009)(2و1گروه)یاریگرروش- پیش ریاضی(58551)پاشاروش-مکاترونیک

(51135)قدیمی- اقتصاد مهندسی پیشرفته(53149)خویی-1عناصر محدود

(53602)علیایی-سیستم های انتقال آب

(50035)رسولیان-ریاضیات مهندسی

(50016)رسولیان- 2صفدری             ریاضی-2ریاضی

(51542)هوشمند-طراحی سیستم های تولید اتوماتیک

(50667)پناهی-زبان انگلیسی عمومی(52513/ 55771)جاهد-ریزپردازنده / طراحی سیستم های میکروپروسسوری

(52126)جاهد-ساختار وزبان کامپیوتر

(52442)رضازاد- امنیت شبکه

(53411)توفیق -مکانیک خاک

(65145)مالئک-1 طراحی به کمک کامپیوتر

(58462)ثانی-2مکانیک سیاالت

(53311)یاریگرروش-روشهای ساخت و ماشین های راهسازی

(50624)نجفی -انقالب اسالمی و ریشه های آن (54431)قدیمی-بازاریابی بین المللی

(57875)نعمتی-خواص مواد پیشرفته

(51114)چمران-1اقتصاد عمومی

(51627)چمران-مدیریت منابع انسانی

(53451)توفیق-زمین شناسی مهندسی

(50008)(2و1گروه)یاریگرروش-پیش فیزیک(55558)جاهد-مدارهای واسط کامپیوتری

(58049)غفاری-سیستم های دینامیکی

(50012)(2و1گروه)صدیقی و سوری-2فیزیک

(53121)دولتشاهی-1تئوری سازه 

(50618)یوسف پور-تاریخ ، فرهنگ و تمدن اسالمی(52693)رضازاد-شبکه های کامپیوتری پیشرفته

(58262)غفاری-1مقاومت مصالح

(53111)غفاری-1مکانیک جامدات

خویی (53112/58212)-2مقاومت مصالح/2مکانیک جامدات

(50011)  (2و1گروه)سوری/صدیقی-1فیزیک(53307)الوانچی-روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه

(53209)توفیق-بارگذاری

(51233)مصطفوی-مدیریت مالی

(58121)صدر-2انتقال حرارت

(58771)موسوی-ریاضیات مهندسی پیشرفته(52663)کاووسی-سیستم های توزیع شده

(53014)موسوی-ریاضیات مهندسی پیشرفته(50019)بیگدلی-1شیمی عمومی

(50311)شوهانی زاد-1گروه-1نقشه کشی صنعتی(53165)کاظمی- مهندسی زلزله پیشرفته

(50311)رئوفی-2گروه-1نقشه کشی صنعتی(53221)کاظمی-1طراحی سازه های فوالدی

(52115)کیهانی پور-ساختمانهای گسسته

(58065)ثانی-استاتیک و مقاومت مصالح

(58261/53011)ثانی-استاتیک

(50025)خزاعی-1فارسی جبرانی(58069)موسوی-دینامیک سیاالت پیشرفته

(53002)خوانساری-رفتار شکل پذیر سازه های فوالدی
غفوریان -احتمال و آمار مهندسی/ آمار و احتمال مهندسی/تئوری احتماالت و کاربرد آن

(51011/51016/50063)

(53303)الوانچی-اصول و مقررات پیمان(58513)خیاط -1سیستم های دینامیکی 

(53013)خوانساری-2تئوری سازه (52153)کیهانی پور-2گروه* ثانی -1گروه- مبانی برنامه نویسی

(53615 * 58461)صدر-مکانیک سیاالت/ 1مکانیک سیاالت

98/11/05شنبه   

98/11/02چهارشنبه   

98/11/03 پنجشنبه   

98/11/02چهارشنبه   

98/10/28شنبه    

98/10/29يکشنبه   

98/10/24سه شنبه  

98/10/25چهارشنبه   

98/11/01سه شنبه  

98/10/30دوشنبه  

98/10/29يکشنبه   

98/10/28شنبه    

98/10/25چهارشنبه   

98/10/22يکشنبه   

98/10/24سه شنبه  

98/10/23دوشنبه  

98/10/22يکشنبه   

98/10/26پنجشنبه   

98/10/23دوشنبه  

98/10/26پنجشنبه   

98/10/30دوشنبه  

98/11/01سه شنبه  

(برنامه نهايی و قطعی) 98-99امتحانات پايان ترم نيمسال اول 

98/11/05شنبه   

98/11/03 پنجشنبه   
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