
معصومه قربانلوكارشناسیشیمی معدنی ١ (شیمی ٩٤)٠١_١٢١٣١٦٣

قاسم محمدى كاشانیكارشناسیتكامل موجودات زنده (٩٧)٠٣_١٢١٤٠٩٧

كیوان آقا�ی جوبنیكارشناسیگیاهان و تنش هاى محیطی (٩٧)٠١_١٢١٤١٨٦

زهره طغرانگاركارشناسی ارشدسیستماتیك گیاهی پیشرفته (٩٧)٠١_١٢١٤٧٨٥

فرض اله میرزاپوركارشناسیریاضی عمومی ٢-(٩٤)٠١_١٢١٥١٦٣

یوسفعلی عابدینیكارشناسینجوم و اخترفیزیك (٩٤)٠١_١٢١٥١٨٣

فاطمه سادات موسوىكارشناسیمبانی تركیبیات _ر.ك٠١_١٢١٦١٣٦

عباس رسولیكارشناسیآمار مقدماتی٠١_١٢١٧٠٩٧

جواد ربانیكارشناسینقشه بردارى_نظرى٠١_١٢١٧١١٤

نرگس رحمانیكارشناسیزبان خارجی١١_٩٩١٧٠٠٢

عباس رسولیكارشناسیفرآیندهاى تصادفی ١ (٩٥)٠١_١٢١٢١٤٨

زهره طغرانگاركارشناسیمبانی گیاه شناسی (٩٧)٠٣_١٢١٤٠٩٣

مهناز وفاداركارشناسیریخت شناسی و تشریح گیاهی (٩٧)٠١_١٢١٤١٣٩

قاسم محمدى كاشانیكارشناسیتك یاخته شناسی(٩٧)٠٢_١٢١٤٢٢٦

محمد مرادى قرخلوكارشناسی ارشدپستاندار شناسی (٩٧)٠٢_١٢١٤٨٢٠

محمد محمودىكارشناسیالكترومغناطیس١-(٩٤)٠١_١٢١٥١٧٧

تاريخ امتحان :شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲روز امتحان :۱۰

دانشگاه زنجان

برنامه امتحانات دروس در نيمسال دوم سالسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صفحه : ۱ از ۳شماره گزارش: ۲۰۶

محل امتحاندروس گروه امتحاني و نام استادرديف

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

زنمردكلپايانشروع

با

محل

بدون

محل
سامانه نیما١٠٨:٠٠٠٩:٣٠٣٧٧٣٠٧

علوم
سامانه نیما٢٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٠٥٣٥

علوم
سامانه نیما٣٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣٥٢٨٣

علوم
سامانه نیما٤٠٨:٣٠١٠:٣٠٩٤٥

علوم
سامانه نیما٥٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٨٢٠٢٨

علوم
سامانه نیما٦٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٩١٤١٥

علوم
سامانه نیما٧٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٧١٨١٩٧

علوم
سامانه نیما٨٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٥١٦٢٩٥

علوم
سامانه نیما٩٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٧٥٢٢٧

علوم
سامانه نیما١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٦١٣١٣٠

سامانه نیما١١١١:٠٠١٣:٠٠٤١١٦٢٥
علوم

سامانه نیما١٢١١:٠٠١٣:٠٠٣٤٦٢٨٤
علوم

سامانه نیما١٣١١:٠٠١٣:٠٠٤٣٥٣٨٣
علوم

سامانه نیما١٤١١:٠٠١٣:٠٠٢١٢١٩
علوم

سامانه نیما١٥١١:٠٠١٣:٠٠١٣٥٨٣
علوم

سامانه نیما١٦١١:٠٠١٣:٠٠٣١١٥١٦
علوم



امیر معصومیكارشناسیالكترومغناطیس١-(٩٤)٠٢_١٢١٥١٧٧

پرویز احمدىكارشناسیتوپولوژى عمومی _ر.ك٠١_١٢١٦١٤٥

حسین كوهستانیكارشناسیزمین فیزیك٠١_١٢١٧١١٣

جواد ربانیكارشناسی ارشدریزفسیل روزن دار٠١_١٢١٧٨٢٥

آزاده توكلیكارشناسی ارشدانرژى محیط زیست٠١_١٢١٩٠٢٣

كاظم نصیرى زارعكارشناسیفارسی٤١_٩٩١٧٠٠١

بهداد بیرانوندكارشناسیفارسی٤٢_٩٩١٧٠٠١

وحید رحمانیكارشناسیفارسی٤٣_٩٩١٧٠٠١

مژگان امامیكارشناسیریاضی عمومی٢ (شیمی ٩٤)٠١_١٢١٣١٤١

سهراب رحمانی آقكنددكترىمباحث پیشرفته در پلیمرها٠١_١٢١٣٨٨٦

محمد مرادى قرخلوكارشناسیتكامل موجودات زنده (٩٧)٠٢_١٢١٤٠٩٧

مهناز وفاداركارشناسیسیستماتیك گیاهی ١ (٩٧)٠١_١٢١٤١٤١

روشهاى پیشرفته در فیزیك محاسباتی و شبیه سازى٠١_١٢١٥٩٤٦
(٩٧)

حسین صفرىدكترى

علی حاج ابوالفتحكارشناسی ارشدكاربرد ایزوتوپها در پترلوژى٠١_١٢١٧٨٤٨

مهدیه ساشور پوركارشناسیزیست شناسی سلولی و ملكولی ١ (٩٧)٠٣_١٢١٤١٠٢

حامد بهرامیكارشناسی ارشدشیمی سطح و حالت جامد٠١_١٢١٣٨٤٣

تاريخ امتحان :شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲روز امتحان :۱۰

دانشگاه زنجان

برنامه امتحانات دروس در نيمسال دوم سالسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صفحه : ۲ از ۳شماره گزارش: ۲۰۶

محل امتحاندروس گروه امتحاني و نام استادرديف

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

زنمردكلپايانشروع

با

محل

بدون

محل
سامانه نیما١٧١١:٠٠١٣:٠٠٢٨١١١٧٨

علوم
سامانه نیما١٨١١:٠٠١٣:٠٠١٥٤١١٥

علوم
سامانه نیما١٩١١:٠٠١٣:٠٠٢٤٤٢٠٤

علوم
سامانه نیما٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٢١١

علوم
سامانه نیما٢١١١:٠٠١٣:٠٠١١٤٧

علوم
سامانه نیما٢٢١١:٠٠١٣:٠٠٥٨٤٠١٨٨

سامانه نیما٢٣١١:٠٠١٣:٠٠٥٣٢٤٢٩٣

سامانه نیما٢٤١١:٠٠١٣:٠٠٧٦٤٩٢٧٦

سامانه نیما٢٥١٤:٠٠١٦:٠٠٥٥١١٤٤٥
علوم

سامانه نیما٢٦١٤:٠٠١٦:٠٠٣١٢٣
علوم

سامانه نیما٢٧١٤:٠٠١٦:٠٠١٦٧٩٦
علوم

سامانه نیما٢٨١٤:٠٠١٦:٠٠٢٤٤٢٠٤
علوم

سامانه نیما٢٩١٤:٠٠١٦:٠٠٤١٣٤
علوم

سامانه نیما٣٠١٤:٠٠١٦:٠٠٦٤٢٦
علوم

سامانه نیما٣١١٥:٠٠١٦:٠٠٢٣٣٢٠٣
علوم

سامانه نیما٣٢١٦:٠٠١٨:٠٠١١٥٦
علوم



امید خادم نوعكارشناسیبرنامه سازى پیشرفته (٩٥)٠١_١٢١٢١٩٤

تاريخ امتحان :شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲روز امتحان :۱۰

دانشگاه زنجان

برنامه امتحانات دروس در نيمسال دوم سالسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صفحه : ۳ از ۳شماره گزارش: ۲۰۶

محل امتحاندروس گروه امتحاني و نام استادرديف

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

زنمردكلپايانشروع

با

محل

بدون

محل
سامانه نیما٣٣١٦:٣٠١٨:٣٠١٢٤٨

علوم
٩٧٠٣٥١٦١٩جمع٣٤


