
 

 ( 97 – 98) نیمسال اول سال تحصیلی برنامه امتحانات آزمایشگاه ها 

 

 آزمایشگاه نام استاد تاریخ امتحان ساعت مکان امتحان

عملی : آزمایشگاه 

 الکترونیک

  2 کتبی : کلاس

:  یو کتب یعمل  

02:21 - 00  

27/9/97عملی   

4/01/97کتبی   
 مبانی مهندسی برق آقای نصیری

 امتحان کتبی : 

  2 کلاس

: امتحان عملی 

 آزمایشگاه ماشین

 امتحان کتبی : 

02:21 

 امتحان عملی :

    گروه اول :       

        01-02           

 گروه دوم : 

07 - 01  

 امتحان کتبی:      

28/9/97         

 امتحان عملی :    

28/9/97         

 آقای کاظمی

ماشین های 

الکتریکی             

)گروه های 

 چهارشنبه( 

 امتحان کتبی : 

  2 کلاس

امتحان عملی : 

 آزمایشگاه ماشین

 امتحان کتبی : 

02:21 

 امتحان عملی :

01 -04  

 امتحان کتبی :

28/9/97  

 امتحان عملی :

29/9/97  

 آقای کاظمی

ماشین های 

الکتریکی              

 )گروه پنجشنبه(

201 : کلاس  8:21             0/01/97  2شیمی آلی         خانم عیاشی 

201 کلاس:              02 0/01/97  شیمی فیزیک آقای عبادپور 

0/01/97 02 سایت کارگاهی  میکرو خانم ابونصر 

201 کلاس:  02 0/01/97  آقای اناری 
                  2فیزیک 

 ) گروه شنبه (

201 کلاس:  04 0/01/97  کنترل فرآیند خانم ملکیان 

201 کلاس:  01 0/01/97  مبانی الکترونیک خانم اکبری 

201 کلاس:  01 8/01/97  شیمی آلی خانم شیرازی 

201 کلاس:  9 2/01/97  شیمی تجزیه خانم خاشعی 

201 کلاس:  01 2/01/97  عملیات واحد آقای پورضرغام 

201 کلاس:  00 2/01/97  آقای پورضرغام 

حرارت )گروه 

کاردانی صنایع 

 شیمیایی(

201 کلاس:  00 2/01/97  آقای پورضرغام 
)گروه  حرارت

 صنایع شیمیایی(



 

201 کلاس:  00 2/01/97 0فیزیک  خانم رحمتی          

201 کلاس:  02 2/01/97  شیمی فیزیک خانم خاشعی 

201 کلاس:  01 2/01/97  خانم رحمتی 
                  2فیزیک 

 ) گروه یکشنبه (

201 کلاس:  8:21 2/01/97 2شیمی تجزیه  خانم شمس   

201 کلاس:  01:21 2/01/97  خواص سنگ آقای قدوسی 

201 کلاس:  02:21 2/01/97  عملیات واحد آقای محمودی      

آزمایشگاه 

 الکترونیک
01 2/01/97  آقای تکی 

سیستم های 

  2دیجیتال

2/01/97 01:21 سایت کارگاهی  مدار چاپی آقای رضایی 

201 کلاس:  9                4/01/97 2شیمی عمومی  آقای بردبار   

201 کلاس:  00 4/01/97  آقای پورضرغام 

حرارت )گروه 

مهندسی شیمی و 

 مهندسی مکانیک(

201 کلاس:  00 4/01/97  مکانیک سیالات آقای پورضرغام 

201 کلاس:  02 4/01/97  تجزیه دستگاهی  خانم شمس 

201 کلاس:  حرارت آقای نیلی         4/01/97               02 

4/01/97 02       201 کلاس:  مکانیک سیالات آقای عبدالهی 

201 کلاس:  04 4/01/97  شیمی رنگ خانم شمس 

4/01/97 01 سایت کارگاهی  میکرو آقای تکی 

آزمایشگاه 

 الکترونیک
8 1/01/97  مدارمنطقی آقای پرویزی 

 شگاهیآزما

کیالکترون  
01 1/01/97 2الکترونیک  آقای پرویزی   

201 کلاس:  01 1/01/97  شیمی فیزیک خانم تقی زاده 

1/01/97 01:21  201 کلاس:  خواص سیال       آقای قدوسی 

201 کلاس:  02 1/01/97  کنترل خانم غلام زاده 

 شگاهیآزما

کیالکترون  
02 1/01/97 0الکترونیک  آقای پرویزی   

201 کلاس:  04 1/01/97 2فیزیک  خانم غلام زاده   

 شگاهیآزما

کیالکترون  
01 1/01/97  مدارالکتریکی آقای پرویزی 



 

 

 گرامی  قابل توجه دانشجویان

ور حضاست و در تمامی جلسات امتحان آزمایشگاه ها  الزامیحضور در تمامی امتحانات آزمایشگاه ها 

 انجام می شود. و غیاب

 

 

 آزمایشگاه هامسئول                                                                                                              

  ایرانمنش                                                                                                                      

 
 

201 کلاس:  07 1/01/97  مدارمخابراتی خانم غلام زاده 

201 کلاس:  8 1/01/97  آقای اناری 
                   2فیزیک

 ) گروه پنجشنبه (

1/01/97 8 آزمایشگاه مکانیک  آقای نصیری 
دینامیک ماشین و 

 ارتعاشات

201 کلاس:  00 1/01/97  خانم رحمتی 

                  2فیزیک

) گروه های           

 سه شنبه (

1/01/97 00 آزمایشگاه مکانیک  مقاومت مصالح آقای باقری 

201 کلاس:  00:21 1/01/97  کنترل فرآیند آقای پورضرغام 

201 کلاس:  02 1/01/97 2شیمی آلی  خانم طائی   

آزمایشگاه 

 الکترونیک
8 8/01/97  تکنیک پالس خانم ابونصر 

201 کلاس:  02               9/01/97  عملیات واحد آقای یزدانی 

201 کلاس:  02 9/01/97  شیمی رنگ آقای یزدانی 

201 کلاس:  00 01/01/97 ابونصرخانم    مدار مجتمع خطی 

201 کلاس:  01 01/01/97  شیمی عمومی  خانم شیرازی 

201 کلاس:  8:21 00/01/97  مکانیک سیالات آقای نیلی 

201 کلاس:  00 00/01/97  اصول عملیات واحد خانم منشئی 

 


