
عصر 12:30 الي 14:30تاريخ امتحانصبح 8:30 الي 11:00تاريخ امتحان
زبان انگليسي كيش 2 -  (50062) (50662)دوشنبه   97/03/28زبان انگليسي كيش 1 -  (50061) (50666)دوشنبه   97/03/28

تحليل غير خطي سازه ها-كاظمي(53118)
ترموديناميك و سنتيك پيشرفته-محمدي(57808)

اصول كاربرد اليه هاي نازك-محمدي(56162)
پيش رياضي-طلوعي(50009)

تئوري سازه1-اسكندري(53121)
ساختارهاي ويژه نانو متري-محمدي(56165)
محاسبات عددي(50071و50072)-غفوريان

مقاومت مصالح2 (58263)- مكانيك جامدات2 (53112) خويي
ديناميك سياالت پيشرفته-موسوي(58069)

فيزيك1-وساقي(50011)بيومكانيك اسكلتي و عضالني-غفاري(58904)
عنوان خاص(مكانيك شكست محاسباتي)-خويي(53896)

مكانيك سياالت1-موسوي(53615) و (58461)
زبان تخصصي عمران-قلي زاده(53718)

نانومواد1-قرباني(56823)
 (شبيه سازي عمليات ساخت) الوانچي (53990)
برنامه ريزي منابع انسانيERP-فتاحي(51550)

پيش فيزيك-طلوعي(50008)
فيزيك2-وساقي(50012)

مديريت ماشين آالت ساختماني-مفيد(53302)
امنيت شبكه-رضازاد-(52442)
روشهاي ساخت1-مفيد(53306)

معادالت ديفرانسيل-صفدري(50034)تئوري االستيسيته1-جهانشاهي(53138)
ارتعاشات مكانيكي-خياط(58568)

مصالح ساختماني وتكنولوژي بتن-قلي زاده(53208)
تئوري سازه2-جهانشاهي(53013)

آيين زندگي-جهان(50127)محاسيات عددي پيشرفته-ثاني(58012)
عنوان خاص(مديريت مالي وحسابداري پروژه)-قديمي(53993)

طراحي سيستم هاي توليد اتوماتيك-هوشمند(51542)
شبكه هاي عصبي-خياط(58072)

اصول طراحي لرزه اي-كاظمي(53003)
اقتصاد مهندسي-قديمي(53197)

رياضي1-صفدري(50015)
رياضي2-صفدري(50016)

طراحي اجزاء1-ذبيح اله(58651)
ترموديناميك1-صدر(58161)

شبكه هاي پويايي پيچيده-كاووسي(52639)
موارد ويژه در مهندسي نفت-شاد(66661)

ترموديناميك پيشرفته-صدر(58037)
مواد و سازه هاي هوشمند-ذبيح اله(58030)

خواص مكانيكي پيشرفته مواد-اكرامي(57819)
هيدرولوژي مهندسي-توفيقي(53629)عنوان خاص(كاربرد رايانه در مديريت ساخت)-نيكنام(53893)

نقشه كشي صنعتي1-رئوفي(50311)-گروه2-نقشه كشي صنعتي1-شوهاني زاد(50311)گروه1
آمارواحتمال مهندسي-غفوريان(50063)

شيمي عمومي-بيگدلي(50019)
يكشنبه   97/04/10حقوق اجتماعي وسياسي دراسالم-طباطبايي(50448)يكشنبه   97/04/10

تئوري صفحه و پوسته-اسكندري(53133)
تاريخ،فرهنگ وتمدن اسالمي-حسن زاده(50618)برنامه ريزي استراتژيك-سعيدي(54161)

مقاومت مصالح1غفاري(58262)
مكانيك جامدات1-غفاري(53111)

طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشكال-جاهد(52632)
ادبيات فارسي-شيرواني(50991)الكترونيك1-ذوالقدري(55031)

مهندسي آب و فاضالب-توفيقي(53621)
طراحي معماري-شوهاني زاد(53323)
مديريت كيفيت جامع-كيانفر(51361)
استاتيك-ذبيح اله(58261) و (53011)
ديناميك-خياط(58567) و (53012)

طراحي سيستم هاي نهفته -جاهد (52747)
طراحي بتن پيشرفته -خالو (53236)
تكنولوژي عالي بتن-خالو(53212)

       مديريت مالي-مصطفوي(51233)
سيستم هاي ديناميكي-خياط(58513)

سيستم انتقال آب-توفيقي(53602)
مباني برنامه نويسي-ثاني(52153)

شنبه  97/04/09

سه شنبه   97/04/12

سه شنبه   97/03/29

يكشنبه   97/04/03

شنبه   97/04/02

 دوشنبه   97/04/11 دوشنبه   97/04/11

چهارشنبه 97/04/06چهارشنبه 97/04/06

امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 96-97

دوشنبه    97/04/04

سه شنبه   97/04/05

پنجشنبه  97/03/31پنجشنبه  97/03/31

سه شنبه   97/04/05

دوشنبه    97/04/04

چهارشنبه  97/03/30چهارشنبه  97/03/30

شنبه   97/04/02

يكشنبه   97/04/03

سه شنبه   97/03/29

ارائه مطالب فني به زبان انگليسي-زرين(50669)پنجشنبه     97/04/14پنجشنبه     97/04/14

سه شنبه   97/04/12

شنبه  97/04/09

زبان عمومي-تركمن نژاد(50667)چهارشنبه     97/04/13چهارشنبه     97/04/13


