
 

 درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت مکان امتحان

امتحان  عملی در 

آزمایشگاه 

الکترونیک / امتحان 

201کتبی در کلاس   

20الی  8  عملی 

21الی  21کتبی   

5/20/69  

 کتبی و عملی
 خانم وزیری

آزمایشگاه فیزیک و 

الکتریسیته )آز 

( 1فیزیک   

امتحان کتبی در 

/امتحان  122کلاس 

عملی در آزمایشگاه 

 الکترونیک

کتبی21الی   10/25  

  عملی  29الی  20

9/20/69  

 کتبی و عملی 

 

یریخانم وز  

و  کیزیف شگاهیآزما

)آز  تهیسیالکتر

( 1 کیزیف  

209 کلاس 21الی  8   
1/20/69  

 کتبی و عملی
 آقای قدوسی

آزمایشگاه خواص 

 سیالات مخزن

 آزمایشگاه

 الکترونیک
20الی  8  

1/20/69  

 کتبی و عملی
 خانم هراتیان

آزمایشگاه مدار 

 منطقی

 آزمایشگاه

 الکترونیک
21الی  20  

1/20/69  

 کتبی و عملی
 خانم هراتیان

آزمایشگاه مدار 

 مخابراتی

120 کلاس          25الی  21 
2/20/69  

 کتبی
 خانم شمس

شیمی  مایشگاهآز

1عمومی  

120 کلاس 20الی  8   
9/20/69  

 کتبی
 خانم شمس

تجزیه آزمایشگاه 

 دستگاهی

120 کلاس  
کتبی  و  22الی  20

عملی 20الی  8  

9/20/69  

 کتبی و عملی
 آقای نصیری

مبانی آزمایشگاه 

 مهندسی برق

 آزمایشگاه

 الکترونیک
10/20 الی 8  

22/20/69  

 کتبی  و عملی
 خانم طهماسبی

 مایشگاه مدارآز

 منطقی

 آزمایشگاه

 الکترونیک
10/28 الی 10/29  

20/20/69  

 کتبی
 خانم ابراهیمی

 مایشگاهآز

الکتریکیمدار  

120 کلاس 10/22 الی 10/20   
1/20/ 69  

 کتبی
 خانم ملکیان

آزمایشگاه عملیات 

 واحد

120 کلاس 10/20 الی 10/6   
1/20/69  

 کتبی
 خانم ملکیان

 شیمی  آزمایشگاه

 رنگ

 برنامه امتحانات آزمایشگاه ها 



آزمایشگاه 

 الکترونیک
21الی  22  

5/20/69    

21/20/69  
قدمآقای ثابت   

آزمایشگاه 

2الکترونیک   

122 کلاس 22الی  21   آقای رضایی  5/20/69 

و  کیزیف شگاهیآزما

)آز  تهیسیالکتر

گروه   ( 1 کیزیف

 سه شنبه

ییرضا یآقا -------- ---------- ---------  

و  کیزیف شگاهیآزما

)آز  تهیسیالکتر

(  گروه  1 کیزیف

شنبهپنج  

120 کلاس  
10/20الی  10/8  

عملیکتبی و   

1/20/69  

نفر 6  
 خانم ابونصر

 آزمایشگاه

 الکترونیک

سایت کارگاهی یا 

 سایت آزاد
29الی  25  1/20/69  خانم ابونصر 

آزمایشگاه 

 میکروکنترلر

آزمایشگاه 

 الکترونیک
21الی  21  6/20/69  آقای اناری 

و  کیزیف شگاهیآزما

)آز  تهیسیالکتر

 1هر  (1 کیزیف

 گروه

آزمایشگاه 

 الکترونیک
21الی  10/20  

2/20/69  

 کتبی و عملی
 آقای پرویزی

آزمایشگاه مدار 

 دیجیتال

 شگاهیآزما

کیالکترون  
29الی  10/22  

2/20/69  

 کتبی و عملی
 آقای پرویزی

آزمایشگاه سیستم 

1های دیجیتال   

 شگاهیآزما

کیالکترون  
21الی  22  

9/20/69  

 کتبی و عملی
 آقای پرویزی

آزمایشگاه 

 الکترونیک

 شگاهیآزما

کیالکترون  
10/25الی 21  

9/20/69  

 کتبی و عملی
 آقای پرویزی

آزمایشگاه 

1الکترونیک   

سایت کارگاهی 

وآزمایشگاه 

 الکترونیک

28الی  29  
21/20  /69    

 عملی و کتبی  
 آقای تکی

آزمایشگاه 

 میکروپروسسور



سایت کارگاهی 

وآزمایشگاه 

 الکترونیک

29الی  22  
22/20/69              

 عملی و کتبی       
یتک یآقا  

 شگاهیآزما

کروپروسسوریم  

آزمایشگاه 

 الکترونیک
28الی  92  

عملی  69/ 20/ 22

 و کتبی
 آقای بیک

آزمایشگاه 

 الکترونیک آنالوگ

120 کلاس  
  10/21الی  10/21

  نفر 20

1/20/69  

 کتبی

 خانم اکبری

 

آزمایشگاه مبانی 

 الکترونیک

 شگاهیآزما

1 کیالکترون  
10/21الی  29  

9/20/69  

 کتبی و عملی
 آقای پرویزی

آزمایشگاه 

مدارالکتریکی و 

 اندازه گیری

آزمایشگاه 

 الکترونیک
29الی  22  

کتبی و  22/20/69

 عملی
 آقای بیک

آزمایشگاه مدارهای 

 پالس و دیجیتال

شیمی آزمایشگاه 20الی  8   
1/20/69  

 کتبی و عملی 
 آقای حلمی

آزمایشگاه شیمی 

 فیزیک 

مراجعه به دفتر 

 آزمایشگاه
21الی  21  9/20/69 خاشعیخانم    

آزمایشگاه تجزیه 

)صنایع دستگاهی 

 شیمیایی(

122 کلاس 21الی  22   1/20/69  خانم خاشعی 

آزمایشگاه شیمی 

)مهندسی  عمومی

 شیمی (

101 کلاس 28الی  10/29   9/20/69  خانم خاشعی 

آزمایشگاه شیمی 

)مهندسی عمومی 

 پزشکی(

122 کلاس 22الی  21   9/20/69  خانم خاشعی 

آزمایشگاه شیمی 

)مهندسی  تجزیه

 شیمی(

122 کلاس 22الی  6   
21/20/69  

کتبی  –نفر  15  
 آقای بردبار

آزمایشگاه شیمی 

گروه ( 1) فیزیک   

122 کلاس 21الی  22   
21/20/69  

کتبی -نفر  10  
 آقای بردبار

آزمایشگاه شیمی 

گروه ( 1) آلی  



120 کلاس 10/20الی  10/8  کتبی 1/20/69   خانم طائی 
آزمایشگاه شیمی 

1آلی   

120 کلاس 21الی  22   
  کتبی 21/20/69

نفر 15  
 آقای بردبار

آزمایشگاه شیمی 

 تجزیه 
 کلاسدر امتحان کتبی 

/امتحان عملی در  122

آزمایشگاه ماشین های 

 الکتریکی

 20الی  10/8ساعت 

 10/8عملی و ساعت 

کتبی 20الی   

عملی و  5/20/69

کتبی 1/20/69  
 آقای کاظمی

آزمایشگاه ماشین 

)گروه  های الکتریکی

 اول روز سه شنبه(

در  یامتحان کتب

/ امتحان 122 کلاس

عملی در آزمایشگاه 

ماشین های 

 الکتریکی

 21الی  22ساعت 

الی  10/8عملی و 

کتبی    20  

عملی و  5/20/69

کتبی 1/20/69  
یکاظم یآقا  

 نیماش شگاهیآزما

)گروه  یکیالکتر یها

 دوم روز سه شنبه(

در امتحان کتبی 

/ امتحان 122 کلاس

عملی در آزمایشگاه 

ماشین های 

 الکتریکی

عملی و کتبی ساعت 

  10/20الی  10/8

عملی و  1/20/69

 کتبی
یکاظم یآقا  

 نیماش شگاهیآزما

)گروه  یکیالکتر یها

 روز پنجشنبه (

120کلاس  کتبی 1/20/69  10/21الی  22   آقای پورضرغام 
آزمایشگاه عملیات 

 واحد

120کلاس  21الی  22  کتبی 9/20/69   آقای پورضرغام 
آزمایشگاه کنترل 

 فرآیند

120کلاس  20الی  8   2/20/69  آقای پورضرغام 
ل آزمایشگاه انتقا

 حرارت

120 کلاس  
22الی  6  

نفر 10  

5/20/69  

 کتبی
       خانم منشئی

انتقال  شگاهیآزما

 حرارت

120 کلاس  
21الی  10/20  

نفر 25  

22/20/69  

 کتبی
 آقای محمدی فر

انتقال  شگاهیآزما

 )گروه حرارت

(دوشنبه  



120 کلاس  
      21الی  10/20

نفر           25  

22/20/69  

 کتبی
فر یمحمد یآقا  

انتقال  شگاهیآزما

سه  حرارت )گروه

(شنبه  

120 کلاس 22الی  21   
6/20/69  

 کتبی
 آقای محمودی

انتقال  شگاهیآزما

 حرارت

122 کلاس 21الی  21   
1/20/69  

 کتبی
 آقای نیلی

انتقال  شگاهیآزما

 حرارت

عملی در آزمایشگاه 

مکانیک و کتبی در 

      122 کلاس

کتبی و  29الی  25

عملی 21الی  29  

22/20/69  

 کتبی و عملی
 آقای نصیری 

آزمایشگاه دینامیک 

 و ارتعاشات 

120 کلاس 25الی  22   
6/20/69  

 کتبی
 آقای محمودی

آزمایشگاه کنترل 

 فرآیند

122 کلاس 21الی  22   9/20/69  آقای پورضرغام    
آزمایشگاه مکانیک 

 سیالات

120 کلاس 25الی  21   5/20/69  آقای محمدی فر 
 کیمکان شگاهیآزما

الاتیس  

120 کلاس  
29الی  25  

نفر 10  

5/20/69  

 کتبی
 خانم منشئی 

 کیمکان شگاهیآزما

الاتیس  

120 کلاس 25الی  22   
9/20/69  

 کتبی
 آقای نیلی

 کیمکان شگاهیآزما

الاتیس  

20الی  8 آزمایشگاه مکانیک  
1/20/69  

 کتبی
 آقای باقری

آزمایشگاه مقاومت 

 مصالح


