
دانشگاه تهران

برنامه امتحانات گروههاي درسي در سامانه جامع آموزش

نيمسال دوم سال تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

صفحه : ۱ از ۴شماره گزارش: ۶۲۸

رديف

شماره و گروه

دوره درسواحدنام درسدرس

شماره

مكان امتحانساعت امتحانتاريخ امتحاننام استاداستاد

مسئول

ورود

نمره

امكان

قفل

تكي

امكان قفل

بدون نمره

تعداد دانشجو

باامتحانكل
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٢٢٢١٤٠٠/٠٤/١٩٠٩:٠٠رسایی محمدرضا٣١٠١٩٥...كارشناس٣عملیات بهره بردارى ٤١١_١٨١٠٤٩٨٠
اسماعیلی خلیل سرایی٣٢٨٠٣٥...كارشناس٣جبر خطی٤١_٢٨١٠٩٢٤٥

فاطمه
دارددارداستاد١٢:٠٠-٢٢٢٢١٤٠٠/٠٤/١٢٠٩:٠٠

اسماعیلی خلیل سرایی٣٢٨٠٣٥...كارشناس٣تحقیق در عملیات ٤١١_٣٨١٠٩٠٧٩
فاطمه

ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢١٢١١٤٠٠/٠٤/١٩١٤:٠٠

اسماعیلی خلیل سرایی٣٢٨٠٣٥...كارشناس٣ریاضی عمومی ٤١٢_٤٨١٢٠١٢٢
فاطمه

ندارددارداستاد١٢:٠٠-٤٣٤٢١٤٠٠/٠٤/١٩٠٩:٠٠

اسماعیلی خلیل سرایی٣٢٨٠٣٥...كارشناس٣معادلات دیفرانسیل٤٢_٥٨١٢٠٠٩٧
فاطمه

ندارددارداستاد١٧:٠٠-٤١٤١١٤٠٠/٠٤/٢٣١٤:٠٠

ندارددارداستاد١٧:٠٠-٣١٢٩١٤٠٠/٠٤/١٢١٤:٠٠مقیم علی ابادى هوشیار٣٢٨١٢٥...كارشناس٢زبان تخصصی در مهندسی نفت٤١_٦٨١٠٤٩٧٩
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٨١٨١٤٠٠/٠٤/٢١١٤:٠٠مقیم علی ابادى هوشیار٣٢٨١٢٥...كارشناس٢زبان تخصصی٤١_٧٨١٠١٢٠٩
ابراهیمیان پیر بازارى٣٢٨٢٧٥...كارشناس٣شیمی عمومی ٤١٢_٨٨١٢٠٠٦٥

آزاده
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢١١٩١٤٠٠/٠٤/١٤١٤:٠٠

ابراهیمیان پیر بازارى٣٢٨٢٧٥...كارشناس٢خوردگی در صنایع نفت٤١_٩٨١٠٤١٣٥
آزاده

ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٧١٥١٤٠٠/٠٤/٢١١٤:٠٠

ابراهیمیان پیر بازارى٣٢٨٢٧٥...كارشناس٣شیمی تجزیه٤١_١٠٨١٠٤٣٩١
آزاده

ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٣٢١١٤٠٠/٠٤/٢٣٠٩:٠٠

ابراهیمیان پیر بازارى٣٢٨٢٧٥...كارشناس٢شیمی عمومی ٤١٢_١١٨١٢٠٠٦٤
آزاده

ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢١٢١١٤٠٠/٠٤/٢٣٠٩:٠٠

ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٦١٥١٤٠٠/٠٤/١٢١٤:٠٠فلزى محمد ابراهیم٣٢٨٣٢٥...كارشناس٢نقشه كشی صنعتی ٤١١_١٢٨١٢٠١٠٦
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٧١٧١٤٠٠/٠٤/١٢١٤:٠٠عزیزپور هدایت٣٢٨٥٤٥...كارشناس٣انتقال حرارت ٤١٢_١٣٨١٠٤٠٥٣
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٦٦١٤٠٠/٠٤/٢٣١٤:٠٠عزیزپور هدایت٣٢٨٥٤٥...كارشناس٣انتقال جرم٤١_١٤٨١٠٤٠٤٤
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢٩٢٩١٤٠٠/٠٤/٢٣١٤:٠٠عزیزپور هدایت٣٢٨٥٤٥...كارشناس٣انتقال جرم در مهندسی نفت٤١_١٥٨١٠٤٩٨١
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٠٨١٤٠٠/٠٤/١٣٠٩:٠٠نظرى شیركوهی سلمان٣٣١٤١٥...كارشناس٣مدیریت پروژه٤١_١٦٨١٠٩٢١٣
نداردندارداستاد١٧:٠٠-١٦١٦١٤٠٠/٠٤/١٦١٤:٠٠نظرى شیركوهی سلمان٣٣١٤١٥...كارشناس٣تجزیه و تحلیل تصمیم گیرى٤١_١٧٨١٠٩١٣٤
نداردندارداستاد١٢:٠٠-٩٦١٤٠٠/٠٤/٢٢٠٩:٠٠نظرى شیركوهی سلمان٣٣١٤١٥...كارشناس٣...تصمیم گیرى با معیارهاى چندگانه (٤١_١٨٨١٠٩٢٦٤
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٨١٨١٤٠٠/٠٤/١٣١٤:٠٠محمدى خاناپشتانی محمد٣٣١٥٩٥...كارشناس٣خواص سیالات مخزن٤١_١٩٨١٠٤٩٦٦
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢٢٢٢١٤٠٠/٠٤/٢٢١٤:٠٠محمدى خاناپشتانی محمد٣٣١٥٩٥...كارشناس٣كاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی٤١_٢٠٨١٠٤٢٦٧
نداردندارداستاد١١:٠٠-٢٠١٩١٤٠٠/٠٤/٢٣٠٩:٠٠محمدى خاناپشتانی محمد٣٣١٥٩٥...كارشناس٣ترمودینامیك مهندسی شیمی پیشرفته٤١_٢١٨١٠٤٢٥٥
نداردندارداستاد١٧:٠٠-٢١٢١١٤٠٠/٠٤/٢١١٤:٠٠سید جیفرودى سید عزیز٣٨٩١٨٤...كارشناس٢مدیریت مالی٤١_٢٢٨١٠٩١١٩
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٠٢٠١٤٠٠/٠٤/١٣٠٩:٠٠صادقی كوثر٣٩٢٩٤٦...كارشناس٣اصول حسابدارى و هزینه یابی٤١_٢٣٨١٠٩٠٩٣
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١١١١١٤٠٠/٠٤/١٩٠٩:٠٠صادقی كوثر٣٩٢٩٤٦...كارشناس٣ت�ورى توالی عملیات٤١_٢٤٨١٠٩٠٠٦
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٧١٧١٤٠٠/٠٤/٢٢١٤:٠٠گلشن شهاب٣٩٣١٦٩...كارشناس٣مكانیك سیالات مهندسی نفت٤١_٢٥٨١٠٤٩٦٤
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ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٢١٠١٤٠٠/٠٤/١٤٠٩:٠٠اساسیان كلور ندا٣٩٣٩٣٦...كارشناس٣فرآیندهاى جذب سطحی پیشرفته٤١_٢٦٨١٠٤٥١٥
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢٣٢٣١٤٠٠/٠٤/١٥١٤:٠٠اساسیان كلور ندا٣٩٣٩٣٦...كارشناس٣عملیات واحد ٤١١_٢٧٨١٠٤٢٣٦
نداردندارداستاد١٢:٠٠-١٥١٥١٤٠٠/٠٤/١٥٠٩:٠٠اساسیان كلور ندا٣٩٣٩٣٦...كارشناس٣سیستم هاى انرژى٤١_٢٨٨١٠٤٧٣٠
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٣١٣١٤٠٠/٠٤/١٦١٤:٠٠اساسیان كلور ندا٣٩٣٩٣٦...كارشناس٣...تصفیه آب و فاضلاب و حفاظت محیط ٤١_٢٩٨١٠٤٣٨٨
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٠١٠١٤٠٠/٠٤/١٢٠٩:٠٠حسن زاده عاطفه٣٩٤٨٦٧...كارشناس٣سیستم هاى صف٤١_٣٠٨١٠٩٠٠٣
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٣٧٣٧١٤٠٠/٠٤/١٤١٤:٠٠حسن زاده عاطفه٣٩٤٨٦٧...كارشناس٣ریاضی عمومی ٤٢٢_٣١٨١٢٠١٢٢
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢٥٢٣١٤٠٠/٠٤/١٩١٤:٠٠حسن زاده عاطفه٣٩٤٨٦٧...كارشناس٢محاسبات عددى٤١_٣٢٨١٢٠٠٩٦
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢٥٢٤١٤٠٠/٠٤/٢٠١٤:٠٠حسن زاده عاطفه٣٩٤٨٦٧...كارشناس٣ریاضی مهندسی٤١_٣٣٨١٢٠٠٤٧
نداردندارداستاد١٤:٣٠-٢٠٢٠١٤٠٠/٠٤/٢٢١٣:٣٠حسن زاده عاطفه٣٩٤٨٦٧...كارشناس٣ریاضیات گسسته٤١_٣٤٨١٠١٥٢٣
دارددارداستاد١٢:٠٠-٢٦٢٦١٤٠٠/٠٤/١٢٠٩:٠٠امامی نیرى محمد٣٩٤٩٣٩...كارشناس٣نمودارگیرى از چاه٤١_٣٥٨١٠٤٣٠٢
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٥٠٤٨١٤٠٠/٠٤/١٦٠٩:٠٠نصراللهی زهرا٣٩٦٠٥٧...كارشناس٣فیزیك ٤١٢_٣٦٨١٢٠١١٦
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٤١٤١١٤٠٠/٠٤/٢١١٤:٠٠نصراللهی زهرا٣٩٦٠٥٧...كارشناس٣فیزیك ٤٢٢_٣٧٨١٢٠١١٦
دارددارداستاد١٧:٠٠-٣٠٣٠١٤٠٠/٠٤/١٩١٤:٠٠دانشفر رضا٣٩٦٨٢١...كارشناس٣شبیه سازى مخازن٤١_٣٨٨١٠٤٢٦١
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٤٣١٤٠٠/٠٤/١٢١٤:٠٠هوسمی محمد٣٩٦٨٢٣...كارشناس٣طراحی الگوریتم ٤١١_٣٩٨١٠١٤٢٤
نداردندارداستاد١٧:٠٠-١٥٨١٤٠٠/٠٤/١٢١٤:٠٠هوسمی محمد٣٩٦٨٢٣...كارشناس٣طراحی الگوریتم٤١_٤٠٨١٠١٥٨٧
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٢١٥١٤٠٠/٠٤/١٥٠٩:٠٠هوسمی محمد٣٩٦٨٢٣...كارشناس٣برنامه سازى پیشرفته٤١_٤١٨١٠١١١٩
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٣٤٣٣١٤٠٠/٠٤/٢٢٠٩:٠٠هوسمی محمد٣٩٦٨٢٣...كارشناس٣معادلات دیفرانسیل٤١_٤٢٨١٢٠٠٩٧
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٥١٤١٤٠٠/٠٤/١٢٠٩:٠٠شریفیان سید مهدى٣٩٧٣٨٤...كارشناس٣مكانیك سیالات پیشرفته٤١_٤٣٨١٠٤٣٠٧
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٦١٦١٤٠٠/٠٤/١٢٠٩:٠٠شریفیان سید مهدى٣٩٧٣٨٤...كارشناس٣شبیه سازى فرآیند به كمك كامپیوتر٤١_٤٤٨١٠٤٤٢٢
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢٠٢٠١٤٠٠/٠٤/٢٠١٤:٠٠شریفیان سید مهدى٣٩٧٣٨٤...كارشناس٤سینتیك و طراحی راكتور٤١_٤٥٨١٠٤٥٠٧
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢١٢١١٤٠٠/٠٤/٢١٠٩:٠٠شریفیان سید مهدى٣٩٧٣٨٤...كارشناس٣مكانیك سیالات ٤١١_٤٦٨١٠٤٣١٠
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٣٢٣١٤٠٠/٠٤/٢٠٠٩:٠٠جلالیانی هایده٣٩٧٤٤٦...كارشناس٣...مدیریت و كنترل پروژه هاى فناورى ا٤١_٤٧٨١٠١٦٧٢
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٨١٨١٤٠٠/٠٤/٢١٠٩:٠٠جلالیانی هایده٣٩٧٤٤٦...كارشناس٣شبكه هاى كامپیوترى٤١_٤٨٨١٠١٤١٢
نداردندارداستاد١٢:٠٠-٧٧١٤٠٠/٠٤/١٩٠٩:٠٠امین طهماسبی حمزه٣٩٧٤٤٨...كارشناس٣استراتژى عملیات٤١_٤٩٨١٠٩١٦٠
نداردندارداستاد١٢:٠٠-١٥١٥١٤٠٠/٠٤/١٥٠٩:٠٠انصارى جوبنی شجاع٣٩٧٤٥٤...كارشناس٣ژ�وفیزیك ١ و آزمایشگاه٤١_٥٠٨١٠٤٥٥٨
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ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٧١٧١٤٠٠/٠٤/٢١٠٩:٠٠انصارى جوبنی شجاع٣٩٧٤٥٤...كارشناس٣زمین شناسی نفت٤١_٥١٨١٠٤٩٦٥
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٣٥٣٤١٤٠٠/٠٤/١٣١٤:٠٠سماك جلالی معین٣٩٧٤٦٥...كارشناس٣طرح ریزى واحدهاى صنعتی٤١_٥٢٨١٠٩٠٦١
نداردندارداستاد١٢:٠٠-٩٩١٤٠٠/٠٤/١٦٠٩:٠٠سماك جلالی معین٣٩٧٤٦٥...كارشناس٣قیمت گذارى و بهینه سازى درآمد٤١_٥٣٨١٠٩٣٥٠
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢١٢٠١٤٠٠/٠٤/٢٠١٤:٠٠خوش كردار سید الهام٣٩٨٠٨٠...كارشناس٣برنامه نویسی كامپیوتر٤١_٥٤٨١٢٠٠٢٥
نداردندارداستاد١٢:٠٠-١٩١٩١٤٠٠/٠٤/١٤٠٩:٠٠زاهدى سعید٣٩٨٠٩٥...كارشناس٣...طراحی كامپیوترى سیستم هاى دیجی٤١_٥٥٨١٠١٥٣٦
نداردندارداستاد١٧:٠٠-١١١١١٤٠٠/٠٤/١٦١٤:٠٠زاهدى سعید٣٩٨٠٩٥...كارشناس٣مبانی رایانش امن٤١_٥٦٨١٠١٦٦٣
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٥١٥١٤٠٠/٠٤/٢٠١٤:٠٠زاهدى سعید٣٩٨٠٩٥...كارشناس٣انتقال داده ها٤١_٥٧٨١٠١١٠٠
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٢٢٢٢١٤٠٠/٠٤/١٢١٤:٠٠عارف عشقی طراوت٣٩٨٧٥٧...كارشناس٢اقتصاد عمومی ٤١٢_٥٨٨١٠٩٠٦٤
نداردندارداستاد١٢:٠٠-٨٧١٤٠٠/٠٤/١٤٠٩:٠٠عارف عشقی طراوت٣٩٨٧٥٧...كارشناس٣اصول اقتصاد٤١_٥٩٨١٠٩١٥٢
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٩١٩١٤٠٠/٠٤/١٣٠٩:٠٠كی نژاد كامران٣٩٩٣١٤...كارشناس٣ترمودینامیك مهندسی شیمی ٤١٢_٦٠٨١٠٤١٠٨
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٥١٥١٤٠٠/٠٤/١٤٠٩:٠٠كی نژاد كامران٣٩٩٣١٤...كارشناس٤فرآیندهاى پالایش٤١_٦١٨١٠٤٢٤٥
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٨١٧١٤٠٠/٠٤/٢٠٠٩:٠٠كی نژاد كامران٣٩٩٣١٤...كارشناس٣جداسازى چندجزیی٤١_٦٢٨١٠٤١٢٧
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٩١٥١٤٠٠/٠٤/١٢١٤:٠٠كاظم زاده یوسف٣٩٩٨٩٥...كارشناس٣خواص سنگ هاى مخزن٤١_٦٣٨١٠٤٩٥١
دارددارداستاد١٧:٠٠-١٥١٥١٤٠٠/٠٤/١٥١٤:٠٠كاظم زاده یوسف٣٩٩٨٩٥...كارشناس٣مهندسی مخازن ٤١٢_٦٤٨١٠٤٢٥٩
ندارددارداستاد١٦:٠٠-١٤١٣١٤٠٠/٠٤/١٢١٤:٠٠فلاحی آرزودار احسان٤٠٠١٠٠...كارشناس٣برنامه ریزى نگهدارى و تعمیرات٤١_٦٥٨١٠٩١٢٦
نداردندارداستاد١٢:٠٠-٤١٤٠١٤٠٠/٠٤/٢٣٠٩:٠٠فلاحی آرزودار احسان٤٠٠١٠٠...كارشناس٣مهندسی فاكتورهاى انسانی٤١_٦٦٨١٠٩١٤٦
نداردندارداستاد١٢:٠٠-١١١١١٤٠٠/٠٤/١٦٠٩:٠٠رضوانی فریبا٤٠٠٥٣٦...كارشناس٣غشاها و فرآیندهاى غشایی٤١_٦٧٨١٠٤٦١٦
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٩٢٩١٤٠٠/٠٤/٢٠٠٩:٠٠رضوانی فریبا٤٠٠٥٣٦...كارشناس٣موازنه انرژى و مواد٤١_٦٨٨١٠٤٣٢٠
ندارددارداستاد١٧:٠٠-٤٣٤٣١٤٠٠/٠٤/١٥١٤:٠٠روحی شالمایی سعید٤٠٠٥٣٧...كارشناس٣سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت٤١_٦٩٨١٠٩١٠٠
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٤١٣١٤٠٠/٠٤/١٦١٤:٠٠روحی شالمایی سعید٤٠٠٥٣٧...كارشناس٣مبانی فناورى اطلاعات٤١_٧٠٨١٠١٦٧٣
نداردندارداستاد١٧:٠٠-٥٥٥٥١٤٠٠/٠٤/٢٢١٤:٠٠روحی شالمایی سعید٤٠٠٥٣٧...كارشناس٣مدیریت فناورى، نوآورى و كارآفرینی٤١_٧١٨١٠٩١٠٤
دارددارداستاد١٢:٠٠-٢٣٢٣١٤٠٠/٠٤/١٢٠٩:٠٠اسدى رویا٤٠٠٥٣٨...كارشناس٣سیستم هاى نهفته بی درنگ٤١_٧٢٨١٠١٩٤٥
ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٦١٦١٤٠٠/٠٤/١٦٠٩:٠٠اسدى رویا٤٠٠٥٣٨...كارشناس٣تحلیل و طراحی سیستم ها٤١_٧٣٨١٠١١٤٩
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٧١٦١٤٠٠/٠٤/١٩١٤:٠٠اسدى رویا٤٠٠٥٣٨...كارشناس٣هوش مصنوعی٤١_٧٤٨١٠١٣٩٧
ندارددارداستاد١٧:٠٠-١٩١٩١٤٠٠/٠٤/١٩١٤:٠٠جعفریان سمراد٤٠٠٧٠٤...كارشناس٣...برنامه ریزى و كنترل تولید و موجود٤١_٧٥٨١٠٩٠٩١



دانشگاه تهران

برنامه امتحانات گروههاي درسي در سامانه جامع آموزش

نيمسال دوم سال تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

صفحه : ۴ از ۴شماره گزارش: ۶۲۸

رديف

شماره و گروه

دوره درسواحدنام درسدرس

شماره

مكان امتحانساعت امتحانتاريخ امتحاننام استاداستاد

مسئول

ورود

نمره

امكان

قفل

تكي

امكان قفل

بدون نمره

تعداد دانشجو

باامتحانكل
نداردندارداستاد١٢:٠٠-١٠١٠١٤٠٠/٠٤/٢٠٠٩:٠٠نقوى محمد حسین٤٠١٠٢٨...كارشناس٣مدیریت منابع انسانی٤١_٧٦٨١٠٩١٥٧
ندارددارداستاد١٦:٠٠-١٠١٠١٤٠٠/٠٤/١٣١٤:٠٠عابدینی مریم٤٠١٠٤٩...كارشناس٣ریزپردازنده ٤١١_٧٧٨١٠١٢٠٧
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٨٢٧١٤٠٠/٠٤/٢٢٠٩:٠٠زین العابدین محمد٤٠١٢٢١...كارشناس٢اصول مدیریت و ت�ورى سازمان٤١_٧٨٨١٠٩٠٨٨
نداردندارداستاد١٢:٠٠-١٠١٠١٤٠٠/٠٤/١٦٠٩:٠٠باقلی طیبه٤٠١٢٦٧...كارشناس٣مدیریت بازاریابی٤١_٧٩٨١٠٩١٥٤
نداردندارداستاد١٢:٠٠-٩٩١٤٠٠/٠٤/٢٣٠٩:٠٠خورسی دامغانی ملیحه٤٠١٥٩٤...كارشناس٣مدیریت زنجیره تامین٤١_٨٠٨١٠٩١٦١
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٦٢٦١٤٠٠/٠٤/١٦٠٩:٠٠نكوییان سهند٤٠١٦٥١...كارشناس٣مكانیك سیالات دو فازى٤١_٨١٨١٠٤٣٠٩
نداردندارداستاد١٧:٠٠-١٠٩١٤٠٠/٠٤/٢١١٤:٠٠نكوییان سهند٤٠١٦٥١...كارشناس٢...اصول بهره بردارى، استخراج و تكمیل٤١_٨٢٨١٠٤٥٧٤
دارددارداستاد١٢:٠٠-١٧١٧١٤٠٠/٠٤/٢٢٠٩:٠٠نكوییان سهند٤٠١٦٥١...كارشناس٣مهندسی حفارى ٤١٢_٨٣٨١٠٤٣٥٤
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٥٢٥١٤٠٠/٠٤/١٤٠٩:٠٠صادقی لاهیجانی میثم٤٠١٦٥٢...كارشناس٣اصول شبیه سازى٤١_٨٤٨١٠٩٠٥٥
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٥٢٥١٤٠٠/٠٤/٢٠٠٩:٠٠صادقی لاهیجانی میثم٤٠١٦٥٢...كارشناس٣آمار مهندسی٤١_٨٥٨١٠٩٠٧٦
ندارددارداستاد١٢:٠٠-٢٤٢٣١٤٠٠/٠٤/٢٣٠٩:٠٠نقاش اسدى علی٤٠١٦٥٣...كارشناس٣نظریه زبان ها و ماشین ها٤١_٨٦٨١٠١٤٤٤
واحدى پور دهرایی٤٠١٦٥٥...كارشناس٣معمارى كامپیوتر٤١_٨٧٨١٠١٤٢٣

مصطفی
ندارددارداستاد١٤:٣٠-١٧١٧١٤٠٠/٠٤/١٩١٣:٣٠

واحدى پور دهرایی٤٠١٦٥٥...كارشناس٣تجزیه و تحلیل سیستم ها٤١_٨٨٨١٠١١٤٤
مصطفی

ندارددارداستاد١٢:٠٠-١٦١٥١٤٠٠/٠٤/٢٢٠٩:٠٠

واحدى پور دهرایی٤٠١٦٥٥...كارشناس٣سیگنال ها و سیستم ها٤١_٨٩٨١٠١٥٣٨
مصطفی

نداردندارداستاد١٢:٠٠-١١١١١٤٠٠/٠٤/٢٢٠٩:٠٠


