
  الم يدانشگاه ا
  اداره كل آموزش

   هيعلوم پادانشكده 

  /:  يليسال تحص   دوممسال : ين   يدكتردوره :     97 : يورود       يميش  :ان رشتهيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

  

  گروه /مشخصه  تعدادواحد  كددرس  عنوان درس  فيرد
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  يبرنامه امتحان  ام هفتهيل كالس در ايساعات تشك

  ساعت  خيتار  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  كشنبه    ي  شنبه      

ناريمس      
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  الم يدانشگاه ا
  اداره كل آموزش
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  98/97:  يليسال تحص   دوممسال : ين   يدكتردوره :     97 : يورود     هيتجز يميش  ان رشتهيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس
  

  تعدادواحد  كددرس  عنوان درس  فيرد
گروه 

  /مشخصه

شماره 

  كالس
  نام استاد

  يبرنامه امتحان  ام هفتهيل كالس در ايساعات تشك

  ساعت  خيتار  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  كشنبه    يشنبه      

  تحليل آماري نتايج         --  تباركي   -     -*      //   -  

                            

                            

    
                        

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  الم يدانشگاه ا
  اداره كل آموزش

   هيعلوم پادانشكده 

  98/97:  يليسال تحص   دوممسال : ين   يدكتردوره :     97 : يورود      يآل يميش  ان رشتهيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

  

  تعدادواحد  كددرس  عنوان درس  فيرد
گروه 

  /مشخصه

شماره 

  كالس
  نام استاد

  يبرنامه امتحان  ام هفتهيل كالس در ايساعات تشك

  ساعت  خيتار  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  كشنبه    ي  شنبه      

  
شيمي حالت برانگيخنه و 

  قرباني  -         هاي فعالحدواسط
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  الم يدانشگاه ا
  اداره كل آموزش

   هيعلوم پادانشكده 

  98/97:  يليسال تحص   دوممسال : ين    يدكتردوره :    97 : يورود           معدني  يميش  ان رشتهيدانشجو يو امتحان يبرنامه درس

  

  تعدادواحد  كددرس  عنوان درس  فيرد
گروه 

  /مشخصه

شماره 

  كالس
  نام استاد

  يبرنامه امتحان  ام هفتهيل كالس در ايساعات تشك

  ساعت  خيتار  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  كشنبه    يشنبه      

  يمعدن يميدر ش نيمباحث نو          كورزمين   -
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  الم يدانشگاه ا
  اداره كل آموزش
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  تعدادواحد  كددرس  عنوان درس  فيرد
گروه 

  /مشخصه

شماره 

  كالس
  نام استاد

  يبرنامه امتحان  ام هفتهيل كالس در ايساعات تشك

  ساعت  خيتار  پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  كشنبه    ي  شنبه      

  آزمون جامع    
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  ل آموزشاداره ك
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  تعدادواحد  كددرس  عنوان درس  فيرد
گروه 

  /مشخصه

شماره 

  كالس
  نام استاد

  يبرنامه امتحان  ام هفتهيكالس در ال يساعات تشك
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