
تعدادمحل امتحانساعتتاریخروزگروهواحدنام استادنام درس شماره درسردیف
30 3تاالر 93/12/1917:00سه شنبه31دکتر تفضلی1شیمی عمومی 170007

445تاالر 93/12/1918:00سه شنبه31دکتر رحیم زادهاستاتیک273001

290ساختمان مکانیک 93/12/219:00پنج شنبه2-31دکتر همت یارآمار و احتمال مهندسی370048

316الف 94/01/2014:00پنج شنبه32دکتر ارغوانیاستاتیک478001

127تاالر 94/01/2216:30شنبه21دکتر خالو2طرح سازه های بتنی 573026

139الف 94/01/2416:30دوشنبه31دکتر خالومصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن و آز673002

2239الف 94/01/279:00پنج شنبه32دکتر مرادیارتعاشات778018

1950 و 18الف 94/01/279:00پنج شنبه31دکتر آبامساختمان های گسسته880001

233تاالر 94/02/017:30سه شنبه32دکتر اکبریعلم مواد970046

58 3تاالر 94/02/0214:00چهارشنبه2-31دکتر خالو1طرح سازه های بتنی 1073022

331الف 94/02/0215:00چهارشنبه31دکتر ارجمند2مقاومت مصالح 1178011

454تاالر 94/02/0216:30چهارشنبه2-31دکتر پرستشتحلیل سازه1273011

1724الف 94/02/028:00چهارشنبه31دکتر زندیمدارهای الکتریکی1370044

1225الف 94/02/039:00پنج شنبه31دکتر استاد ابراهیم وساقی1فیزیک 1470003

173تاالر 94/02/0313:00پنج شنبه2-31دکتر حصارکیریاضیات مهندسی1570047

2232الف 94/02/0614:00یکشنبه31مهندس هویت طلباستاتیک1678001

461تاالر 94/02/0618:30یکشنبه2-31دکتر همت یارمدارهای منطقی1780002

241الف 94/02/0618یکشنبه2-31دکتر مسلمیهیدرولیک1873016

647تاالر 94/02/0715:00دوشنبه33دکتر باغرام2فیزیک 1970005

724الف 94/02/0917:30چهارشنبه31دکتر ارغوانی1طراحی اجزای ماشین 2078013

51 5تاالر 94/02/0910:00چهارشنبه2-31دکتر فیروز بخش1مقاومت مصالح 2178008

6150 و 5تاالر 94/02/109:00پنج شنبه41،2،3دکتر فنایی2ریاضی 2270002

273 و 1الف 94/02/1014:00پنج شنبه2-31دکتر استاد ابراهیم وساقی2فیزیک 2370005

1360 و 12الف 94/02/1013:00پنج شنبه2-31دکتر توفیقیمکانیک سیاالت2473010

1116الف 94/02/1317:00یکشنبه31دکتر رحیم زادهمبانی مهندسی زلزله2573030

36 3تاالر 94/02/1417:00دوشنبه32دکتر صالحی1طرح سازه های فوالدی 2673018

29 3تاالر 94/02/1417:00دوشنبه31دکتر صالحی2طرح سازه های فوالدی 2773025

40 3تاالر 94/02/1517:00سه شنبه31دکتر تفضلی1شیمی عمومی 2870007

36سالن94/02/179:00پنج شنبه32دکتر ضابطیان1ترمودینامیک 2978010

94/02/1710:3021223پنج شنبه31دکتر لباف زاده1مکانیک جامدات 3073005

 پردیس بین الملل تهران93برنامه امتحانات میان ترم نیمسال دوم 



تعدادمحل امتحانساعتتاریخروزگروهواحدنام استادنام درس شماره درسردیف

 پردیس بین الملل تهران93برنامه امتحانات میان ترم نیمسال دوم 

21133-94/02/179:00214پنج شنبه31دکتر خسرویمهندسی پی3173029

130تاالر 94/02/2316:00چهارشنبه2-21مهندس روحانی و مهندس متقی پور1نقشه کشی صنعتی 3270010

39(مرکز گرافیک)کالس رسم 94/02/2316:00چهارشنبه2-21مهندس متقی پور و دکتر حق شناس2نقشه کشی صنعتی 3378002

90 3تاالر 94/02/249:00پنج شنبه2-31دکتر همت یارآمار و احتمال مهندسی3470048

245سالن مکانیک 94/02/2410:00پنج شنبه2-31دکتر توفیقیهیدرولوژی3573009

147تاالر 94/02/249:00پنج شنبه33دکتر باغرام2فیزیک 3670005

356 و 2الف 94/02/2718:00چهارشنبه2-31دکتر موسوی1سیاالت 3778012

2245الف 94/02/2818:00دوشنبه31دکتر رحیم زادهاستاتیک3873001

260 و 1الف 94/02/2918:30سه شنبه2-31دکتر همت یارمدارهای منطقی3980002

256 و 1الف 94/02/3018:00چهارشنبه2-31دکتر خالو1طرح سازه های بتنی 4073022

327الف 94/02/3018:00چهارشنبه21دکتر خالو2طرح سازه های بتنی 4173026

2523الف 94/02/3014:00چهارشنبه31دکتر موسوی2سیاالت 4278017

260 و 1الف 94/03/0518:30سه شنبه2-31دکتر همت یارمدارهای منطقی4380002


