
1399/04/05: تاریخ چاپ 

08:12: ساعت چاپ 

09:20 تا 08:00:  ساعت  سانس اول 1399/04/07شنبه : تاریخ 

محل برگزاری تعداد کل رشته نام استاد عنوان درس ردیف

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/management1 48 کاربردی حسابداری- کارشناسي ناپيوسته علمي  صدیقه مظاهری 1210021-(2)حسابداری دولتي 1

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/chemis try1 37 کارشناسي پيوسته مهندسي نفت فرید قدوسي بروجني 225025-خواص سنگهای مخزن 2

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/general1 48 کارشناسي دروس جبراني مشترک پریسا مسعودیان 432004-ریاضي پيش دانشگاهي 3

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/chemis try2 24 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژی صنایع شيميایي مریم حيدری 121005-ریاضي کاربردی 4

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/management2 24 کارداني پيوسته امور اداری روح اله ذوالفقاری 444001-ریاضي جبراني 5

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/chemis try3 18 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژی صنایع شيميایي حسن ظاهری فر 121001-ریاضي عمومي 6

199

10:50 تا 09:30:  ساعت  سانس دوم 1399/04/07شنبه : تاریخ 

محل برگزاری تعداد کل رشته نام استاد عنوان درس ردیف

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/management1 13 کارشناسي پيوسته مدیریت بازرگاني زهرا منتظری شاتوری
آمار و احتماالت و کا ربرد آن در  

860007-(1)مدیریت 
1

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/lang1 16 کارشناسي پيوسته آموزش زبان انگليسي الهام ميرزائي 560032-اصول و فلسفه آموزش و پرورش 2

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/elec1 9 کارشناسي پيوسته مهندسي پزشکي حميد محمودیان 422106-2الکترونيک  3

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/chemis try1 11
فرآیندهای- کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي شيمي   

جداسازی
روح اله صادقي 300005-انتقال جرم پيشرفته 4

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/lang2 10 کارشناسي ناپيوسته آموزش زبان انگليسي کاوه خدام باشي 162007-ترجمه متون 5

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/mechanic1 10 کارشناسي پيوسته مهندسي مکانيک حميدرضا نصيری خوزاني 510015-دیناميک ماشين 6

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/chemis try2 40 کارشناسي پيوسته شيمي کاربردی نسرین طلوعي 610024-1شيمي فيزیک  7

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/computer1 28
 کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژی نرم افزار

کامپيوتر
اصغر کریمي 181007-طراحي الگوریتمها 8

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/management2 11 حسابداری بازرگاني- کارداني پيوسته حسابداری  عليرضا مظاهری تهراني 120023-کارآفریني و پروژه 9

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/general1 12 کارشناسي ناپيوسته مدیریت صنعتي عليرضا مظاهری تهراني 840204-کنترل پروژه 10

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/elec2 20 کنترل- کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق  مسعود عسکری 251016-کنترل فازی 11

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/mechanic2 6 کارشناسي پيوسته مهندسي هوافضا علي ملک زاده 520045-مقدمه ای بر مهندسي هوافضا 12

آمار امتحانات

روز اول امتحانات

دانشکده فني مهندسي- موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان 

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان

روز اول امتحانات

: جمع



12:20 تا 11:00:  ساعت  سانس سوم 1399/04/07شنبه : تاریخ 

محل برگزاری
تعداد کل رشته نام استاد عنوان درس ردیف

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/lang1 11 کارشناسي ناپيوسته آموزش زبان انگليسي شيال خيرزاده شيني 162031-روش تحقيق در علوم تربيتي 1

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/biology1 20 ميکروبي- کارشناسي ارشد ناپيوسته زیست فناوری 
 راضيه قاسمي خوراسگاني

سارا خوارزمي
440001-زیست فناوری پروتئين 2

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/chemis try1 9 کارشناسي پيوسته مهندسي نفت فرید قدوسي بروجني 225044-(2)عمليات بهره برداری 3

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/biology2 16
 کارشناسي ارشد ناپيوسته زیست شناسي سلولي و

مولکولي

 فرشاد همایوني مقدم کامران

قائدی
320029-فرایندهای تنظيمي و ترارساني 4

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/management1 32 کارشناسي پيوسته مدیریت بازرگاني عليرضا مظاهری تهراني
- فنون تجزیه و تحليل و طراحي سيستم ها

860026
5

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/management2 5 حسابداری بازرگاني- کارداني پيوسته حسابداری  فرزانه حسيني جبلي
-(2) کاربرد کامپيوتر در حسابداری

120008
6

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/lang2 18 کارشناسي پيوسته مترجمي زبان انگليسي عليرضا جمالي منش 570054-کيفيت سنجي ترجمه 7

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/mechanic1 19 کارشناسي پيوسته مهندسي مکانيک سيد محمدعلي ابطحي 510011-1مباني مهندسي برق 8

130 : جمع

روز اول امتحانات



1399/04/05: تاریخ چاپ 

14:30 تا 13:20:  ساعت  سانس چهارم 1399/04/07شنبه : تاریخ 

محل برگزاری تعداد کل رشته نام استاد عنوان درس ردیف

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/general1 27 کارشناسي دروس معارف سيداصغر مجيدی 442064-ارزشهای دفاع مقدس 1

27

16:00 تا 14:40:  ساعت  سانس پنجم 1399/04/07شنبه : تاریخ 

محل برگزاری تعداد کل رشته نام استاد عنوان درس ردیف

48 کارشناسي پيوسته مهندسي پزشکي معصومه قجاوند 422012-2ریاضي عمومي  1

31 کارشناسي پيوسته شيمي کاربردی معصومه قجاوند 610002-2ریاضي عمومي  2

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/chemis try2 25 کارشناسي پيوسته مهندسي نفت روح اله ذوالفقاری 225003-(2)ریاضي عمومي 3

104 : جمع

آمار امتحانات

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان
08:12: ساعت چاپ 

دانشکده فني مهندسي- موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان اصفهان 

https ://www.skyroom.online/ch/najafi88/general1

روز اول امتحانات

: جمع

روز اول امتحانات


