
 96-97برنامه درسی و امتحانی دروس ترم تابستان سال تحصیلی 

   برنامه کالس    
 

 کالس ساعت روز  استاد واحد دروس عمومی ردیف
تاریخ 
 امتحان

ساعت 
 امتحان

 30/8 5-27 کشاورزي - 106 12-30/20 یکشنبه خانم فاطمه معنوي 3 فارسی عمومی 1

 30/10 5-27 کشاورزي -109 8-30/14 یکشنبه دکتر فرهاد مظلوم 3 زبان عمومی 2

 30/8 5-28 کشاورزي-106 8-13 چهارشنبه آقاي یعقوب عدلی 2 تفسیر موضوعی قرآن 3

 30/10 5-28 کشاورزي-107 8-13 چهارشنبه آقاي غالمعلی یاحقی 2 1اندیشه اسالمی  4

 30/8 5-29 کشاورزي-106 8-13 شنبه دکتر علی موسوي 2 2اندیشه اسالمی  5

 30/10 5-29 کشاورزي -107 8-13 یکشنبه آقاي جبار نجاري 2 انقالب اسالمی ایران 6

 30/8 5-30 کشاورزي-106 8-13 سه شنبه آقاي قادر غدیري 2 )کاربردي اخالق(زندگی آیین 7

 30/10 5-30 کشاورزي-106 8-13 دوشنبه آقاي علی ناصري  2 دانش خانواده و جمعیت 8

 30/10 5-30 کشاورزي-109 8-13 دوشنبه آقاي منصور عباسی  2 صدر اسالم تاریخ تحلیلی 9

 امتحان عملی سالن ورزشی 8-12 یکشنبه دکتر سولماز بابایی 1 ) خواهران( 1تربیت بدنی  10

 امتحان عملی سالن ورزشی 12-16 یکشنبه دکتر سولماز بابایی 1 )خواهران( 2تربیت بدنی  11

 امتحان عملی سالن ورزشی 8-12 دوشنبه د کتر داریوش معرفت 1 ( برادران)  1تربیت بدنی  12

 امتحان عملی سالن ورزشی 12-16 دوشنبه د کتر داریوش معرفت 1 ( برادران) 2تربیت بدنی  13

 30/8 6-05 کشاورزي -112 13-18 دوشنبه آقاي ودود دوستی  2 زبان و ادبیات ترکی 14

 30/10 6-05 کشاورزي -113 8-16 دوشنبه دکتر علی شکري  4و  3 1ریاضی عمومی  15

 30/8 6-03 کشاورزي -107 8-16 سه شنبه دکتر محمدرضا عظیمی 4و  3 2ریاضی عمومی  16

 30/10 6-03 کشاورزي -107 8-16 شنبه دکتر فیروز پاشایی 4 3ریاضی عمومی  17

 30/8 5-27 کشاورزي -110 8-16 یکشنبه دکتر مهدي جهانگیري  3 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 18

 30/10 5-27 کشاورزي -114 8-16 دوشنبه دکتر محمد شهریاري  3 ریاضیات مهندسی 19

 30/8 5-28 کشاورزي -112 8-16 یکشنبه دکتر لیال شهباز 3 ریاضی در شیمی 20

 30/10 5-28 کشاورزي -109 10-16 چهارشنبه دکتر علی شکري  2 محاسبات عددي 21

 30/8 5-29 کشاورزي -115 8-16 دوشنبه دکتر محمد مهدیزاده 3 معادالت دیفرانسیل 22

 30/10 5-29 کشاورزي -112 8-16 چهارشنبه دکتر محمدرضا سیار 4و  3 1فیزیک پایه  23

 30/8 5-30 کشاورزي -109 8-16 سه شنبه دکتر مسعود مهرابیان 4و  3 2فیزیک پایه  24

 30/10 5-30 کشاورزي -107 8-16 دو شنبه دکتر مسعود مهرابیان 3 مبانی مهندسی برق 25

 30/8 6-03 کشاورزي -109 8-16 شنبه دکتر محمد شهریاري  3 1 آمار و احتماالت 26

 30/10 6-05 کشاورزي -110 8-16 دوشنبه دکتر مهدي جهانگیري  3 2 آمار و احتماالت 27

 30/8 6-03 کشاورزي -109 8-16 شنبه دکتر محمد شهریاري  3 آمار و احتمال مهندسی 28

 30/10 6-03 کشاورزي -114 10-18 چهارشنبه آقاي محمدکاظم بهرامی 3 زیست شناسی سلولی 29

 30/8 6-04 کشاورزي -113 8-16 یکشنبه دکتر اسداله کریمی  4 موازنه جرم و انرژي  30

31 
 اسداله کریمیدکتر  3 1ترمودینامیک مهندسی شیمی 

 یکشنبه
 دوشنبه

18-16 
12-8 

 کشاورزي -114
 کشاورزي -116

04-6 30/10 

 30/8 6-04 کشاورزي -115 8-16 چهارشنبه دکتر لیال شهباز 3 مبانی علوم ریاضی 32

 30/10 6-04 کشاورزي -115 8-16 یکشنبه دکتر محمدرضا عظیمی 3 آنالیز ریاضی 33

 شده به علت به حد نصاب نرسیدن حذف گردیده اند.  کالسهاي هاي الیت


