
18:00  الی  16:00بعذ از ظهر  تاريخ امتحان14:30  الی 12:30ظهر تاريخ امتحان11:00 الی 9:00صبح تاريخ امتحان

(50666) (50061) -  1زثبى اًگلیسی کیص (50662) (50062) -  2زثبى اًگلیسی کیص 

58162صذر -2ترهَدیٌبهیک

50012سَری /صذیمی-2فیسیک

53123جْبًطبّی -آًبلیس هبتریسی سبزُ ّب

50256یبریگررٍش -آضٌبیی ثب ججر خغی65144 + 58568خیبط -ارتعبضبت52657غفَریبى -هذلسبزی ٍ تحلیل ضجکِ ّبی کبهپیَتری

53011خًَسبری -استبتیک53151خًَسبری -پبیذاری سبزُ ّب

52115کیْبًی پَر -سبختوبًْبی گسست51974ِدل آرام - سیستن ّبی اعالعبت هذیریت

50009یبریگررٍش -پیص ریبضی

50669رضَی  -ارائِ هغبلت ثِ زثبى اًگلیسی53120هصجبح -هٌْذسی راُ ٍترافیک

58261خبلَ -استبتیک

50016صفذری -2ریبضی50015صفذری -1ریبضی58779هَسَی -هکبًیک هحیظ ّبی پیَستِ 

51361کیبًفر -هذیریت کیفیت جبهع52254کیْبًی پَر -سبختوبًْبی دادُ ّب ٍ الگَریتن ّب

58152هَسَی -هکبًیک سیبالت ثیي سغحی51711کیبًفر  -1تحمیك در عولیبت

50127ًجفی -آییي زًذگی53017خبلَ -2عراحی سبزُ ّبی ثتٌی

50072 + 50071غفَریبى  -هحبسجبت عذدی

53262الَاًچی -ضجیِ سبزی عولیبت سبخت

51534رفیعی -هذیریت پرٍش53135ُتَفیك -عراحی ٍ تحلیل ثب هَاد کبهپَزیت الیبفی

52428غفَریبى -هذیریت پرٍش50019ُثیگذلی -ضیوی عوَهی

53208تَفیك -هصبلح سبختوبًی ٍ تکٌَلَشی ثتي51451هظفر -ارزیبثی کبر ٍ زهبى 

58512خیبط -دیٌبهیک هبضیي58651پبضبرٍش   -1 اجساء هبضیي

50490عجبعجبیی  -تفسیر هَضَعی ًْج الجالغ53413ِتَفیك -هٌْذسی پی

58595خیبط - کٌترل غیرخغی

50025خساعی -فبرسی ججراًی55451جبّذ -1کٌترل رثبت

50034صفذری -هعبدالت دیفراًسیل

52628رضبزاد -ضجکِ ّبی ثی سین52212رضبزاد -هذارهٌغمی53197 + 51140 + 51131هظفر -التصبد هٌْذسی

53323ضَّبًی زاد -عراحی هعوبری54169لذیوی -هذیریت هٌبثع اًسبًی58861 + 65415 + 57021 + 57012ثیگذلی -هَاد ٍ رٍضْبی سبخت/علن هَاد

50008یبریگررٍش -پیص فیسیک53147خَیی -2ٍد.اجساء هحذ

53436همذض ًصاد -رٍسبزی راُ ٍآز55093 + 52331رٍالمذری -هبضیي الکتریکی/2هجبًی هٌْذسی ثرق

58567 + 53012پبضبرٍش -دیٌبهیک

53003کبظوی -اصَل عراحی لرزُ ای53224کبظوی -2عراحی سبزُ ّبی فَالدی50011سَری /صذیمی-1فیسیک

53364لذیوی -کبرثرد تئَری ثبزی ّب در صٌعت سبختوبى51135هصغفَی -التصبد هٌْذسی پیطرفتِ

50667پٌبّی -زثبى اًگلیسی عوَهی55576تطخیص ٍ تحول خراثی ّب جبّذ 

55091رٍالمذری -1هجبًی هٌْذسی ثرق53121جْبًطبّی -1تئَری سبزُ

52717کبٍٍسی -یبدگیری هبضیي52244کبٍٍسی - ثرًبهِ ًَیسی پیطرفت55535ِجبّذ -سبختبر پیطرفتِ کبهپیَتر

65134 + 58161صذر -1ترهَدیٌبهیک52323رضبیی -هعوبری کبهپیَتر50015رسَلیبى  -1ریبضی

58654پبضبرٍش -2عراحی هبضیي51112چوراى -2التصبد عوَهی

53309لذیوی -هذیریت پرٍشُ ٍ سبخت

99/04/22يکشنبه   50445یَسف پَر -1اًذیطِ اسالهی99/04/22يکشنبه   58904غفبری -ثیَهکبًیک اسکلتی عضالًی99/04/22يکشنبه   

58416خیبط -کٌترل اتَهبتیک53138جْبًطبّی -تئَری االستیسیتِ

51633چوراى -اصَل هذیریت50016رسَلیبى - 2ریبضی عوَهی

58461 + 53615ثبًی -1هکبًیک سیبالت

52223رضبئی -عراحی سیستن ّبی دیجیتبل53669علیبیی - هٌْذسی هحیظ زیست

52153ثبًی -هجبًی ثرًبهِ ًَیسی53111غفبری -1هکبًیک جبهذات

58262غفبری -1همبٍهت هصبلح 

رسَلیبى -احتوبل ٍ آهبر هٌْذسی+ تئَری احتوبالت ٍ کبرثرد آى + آهبر ٍ احتوبل هٌْذسی 

50036 + 51011 + 51016

99/04/25چهارشنبه   50991ضیرٍاًی -ادثیبت فبرسی 99/04/25چهارشنبه   58009 + 58182ثبًی -هیکرٍ ًبًَ فٌبٍری/هیکرٍ ًبًَ سیبالت99/04/25چهارشنبه   

53365فطبرکی -تکٌَلَشی سبخت ٍ هبضیي آالت سبختوبًی52695پیًَذی -فرآیٌذّبی تصبدفی53629علیبیی - ّیذرٍلَشی هٌْذسی

53621علیبیی -هٌْذسی آة ٍ فبضالة52242پیًَذی -سیگٌبلْب ٍ سیستن ّب

50511رئَفی  - هکبًیک2ًمطِ کطی صٌعتی50311ضَّبًی زاد  /رئَفی -1ًمطِ کطی صٌعتی

99/04/17سه شنبه  

99/04/16دوشنبه  

99/04/07شنبه   99/04/07شنبه   99/04/07شنبه   

99/04/24سه شنبه  

99/04/21شنبه   

99/04/18چهارشنبه   

99/04/19 پنجشنبه   

99/04/18چهارشنبه   

99/04/23دوشنبه  

99/04/14شنبه    

99/04/15يکشنبه   

99/04/12پنجشنبه   

99/04/16دوشنبه  

99/04/15يکشنبه   

99/04/14شنبه    

(نسخه نهايی و قطعی)  98-99امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 

99/04/08يکشنبه   

99/04/09دوشنبه  

99/04/10سه شنبه  

99/04/09دوشنبه  

99/04/12پنجشنبه   

99/04/11چهارشنبه    99/04/11چهارشنبه   

99/04/08يکشنبه   

99/04/17سه شنبه  

99/04/10سه شنبه  

99/04/08يکشنبه   

99/04/26 پنجشنبه   99/04/26 پنجشنبه   

99/04/24سه شنبه  

99/04/23دوشنبه  

99/04/21شنبه   

99/04/19 پنجشنبه   99/04/19 پنجشنبه   

99/04/21شنبه   

99/04/23دوشنبه  

99/04/24سه شنبه  

99/04/26 پنجشنبه   

99/04/09دوشنبه  

99/04/10سه شنبه  

99/04/11چهارشنبه   

99/04/12پنجشنبه   

99/04/14شنبه    

99/04/15يکشنبه   

99/04/16دوشنبه  

99/04/17سه شنبه  

99/04/18چهارشنبه   


