
 

 درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت مکان امتحان

2کلاس   01 7/3/77  آقای بردبار 

آزمایشگاه شیمی 

و عمومی )گروه شنبه 

(دوشنبه   

2کلاس   00              02/3/77 عیاشیخانم    
شیمی  شگاهیآزما

 عمومی

02/3/77 01           2کلاس   خانم عیاشی 
آزمایشگاه شیمی 

 فیزیک 

2کلاس   00 1/3/77 خاشعیخانم    
آزمایشگاه شیمی 

 معدنی

2کلاس   7               7/3/77 آقای قدوسی          
آزمایشگاه خواص 

 سیالات

2کلاس   00               7/3/77  آقای بردبار 
شیمی  مایشگاهآز

 فیزیک 

2کلاس   8  7/3/77  خانم شمس 
آزمایشگاه شیمی 

 تجزیه

2کلاس   00 8/3/77  آقای بردبار 
مایشگاه شیمی آز

 آلی

011 - 012کلاس   00 8/3/77  خانم خاشعی 

شیمی  مایشگاهآز

)تمامی گروه  فیزیک

 ها (

011 - 012کلاس   7 7/3/ 77 طائی خانم   
آزمایشگاه شیمی 

گروه( 3)هر  3آلی   

2کلاس   01 7/3/77 شمسخانم    
 شیمی  آزمایشگاه

 تجزیه دستگاهی 

2کلاس   خانم ملکیان             01/3/77 00 
آزمایشگاه شیمی 

 رنگ

2کلاس   00  خانم طائی          01/3/77 
شیمی  شگاهیآزما

 رنگ

 برنامه امتحانات آزمایشگاه ها 



آزمایشگاه 

 الکترونیک
00  02/3/77  آقای رضایی 

 2فیزیک  آزمایشگاه

 )گروه اول شنبه (

02/3/77 01 سایت آزاد  آقای مهدیه 
آزمایشگاه 

 میکروکنترلر

02/3/77 01 سایت آزاد مهدیه آقای   
آزمایشگاه مدار 

 چاپی

آزمایشگاه 

 الکترونیک
01 02/3/77 2 کیزیف شگاهیآزما آقای اناری   

2کلاس   00 03/3/77  خانم غلام زاده 
آزمایشگاه سیستم 

 های مخابراتی

012کلاس   01 7/3/77  خانم ابونصر 
آزمایشگاه 

 الکترونیک صنعتی

مراجعه به دفتر 

 آزمایشگاه
00 8/3/77 رضاییآقای    

 2آزمایشگاه فیزیک 

 )گروه سه شنبه (

آزمایشگاه 

 الکترونیک
پرویزیآقای    77/  7/3 01  

آزمایشگاه 

2الکترونیک   

یتک یآقا          01/3/77 4 سایت آزاد  
 شگاهیآزما

کروپروسسوریم  

آزمایشگاه 

 الکترونیک
 آقای بیک  77/ 3/ 01 8

آزمایشگاه 

 الکترونیک آنالوگ

2کلاس   01 02/3/77  
 خانم اکبری

 

آزمایشگاه مبانی 

 الکترونیک

 شگاهیآزما

کیالکترون  
01 01/3/71 بیکآقای    

مدار آزمایشگاه 

 پالس و دیجیتال 

آزمایشگاه 

2الکترونیک   
31/00  01/3/77 تکیآقای    

آزمایشگاه مدارهای 

) گروه اول  منطقی

 روز پنجشنبه (

مراجعه به دفتر 

 آزمایشگاه
07 07/3/77 رضاییآقای    

 2آزمایشگاه فیزیک

) گروه دوم روز شنبه 

)  



آزمایشگاه 

 الکترونیک
07 03/3/77  آقای مهدیه 

آزمایشگاه مدارهای 

 دیجیتال 

314کلاس   31/00  8/3/77 وزیزی نژادخانم   2آزمایشگاه فیزیک    

آزمایشگاه 

 الکترونیک
8 7/3/77  آقای پرویزی 

ایشگاه آزم

0الکترونیک   

آزمایشگاه 

2الکترونیک  
31/03  01/3/77  آقای تکی 

آزمایشگاه مدار 

منطقی ) گروه دوم 

 روز پنجشنبه (

2کلاس   01 7/3/77 محمودیآقای    
آزمایشگاه انتقال 

 حرارت

2کلاس   7 01/3/77  خانم ملکیان 
آزمایشگاه انتقال 

 حرارت

2کلاس  ملکیانخانم   01/3/77 7   کارگاه انتقال حرارت 

2کلاس   31/02 پورضرغامآقای   1/3/77   

آزمایشگاه کنترل 

)مهندسی  فرآیند

  شیمی(

2کلاس  محمودیآقای   7/3/77 04   
آزمایشگاه کنترل 

 فرآیند

آزمایشگاه انتقال 

 حرارت
انصاری یآقا        03/3/77                8     

انتقال  شگاهیآزما

 حرارت 

011-012کلاس   7  1/3/77 قدوسی یآقا   
آزمایشگاه خواص 

 سنگ 

012 کلاس  31/02  آقای پورضرغام  1/3/77 
اصول عملیات کارگاه 

 واحد

2کلاس   02 8/3/77  آقای پورضرغام 
آزمایشگاه عملیات 

 واحد

2کلاس   01 7/3/77  کارگاه عملیات واحد آقای محمودی 



012کلاس   01 20/3/77        خانم رحمتی 
 0فیزیک  شگاهیآزما

 )گروه شنبه (

012کلاس   01 03/3/77  خانم رحمتی       
 0آزمایشگاه فیزیک 

 )گروه یکشنبه (

2کلاس   7                 1/3/77 0فیزیک  شگاهیآزما خانم جعفری   

2کلاس   02              01/3/77 ترکی یآقا  0فیزیک  شگاهیآزما   

2کلاس   3 01/3/77  خانم ملکیان 
کارگاه مکانیک 

 سیالات

2کلاس   04 7/3/77 محمودی آقای   
ه مکانیک شگایآزما

 سیالات

7/3/77              02        012کلاس         آقای پورضرغام 
آزمایشگاه مکانیک 

  سیالات

2کلاس   01 01/3/77  آقای نیلی 
آزمایشگاه مکانیک 

 سیالات 

آزمایشگاه مکانیک 

 سیالات
8 22/01/71    آقای انصاری     

آزمایشگاه مکانیک 

 سیالات

مکانیکآزمایشگاه   01 01/3/77 باقریآقای    
قاومت م شگاهیآزما

 مصالح

2کلاس   01/02  7/3/77  آقای کاظمی 
آزمایشگاه ماشین 

 های الکتریکی

012کلاس   20  7/3/77  آقای پورضرغام 
آزمایشگاه انتقال 

 حرات 

011کلاس   02 7/3/77  آقای پورضرغام 

آزمایشگاه کنترل 

فرآیند )صنایع 

 شیمیایی(


