
علی محمدیان مصممكارشناسیرگرسیون٢ (٩٥)٠١_١٢١٢١٥٢

امیر رضا�یكارشناسیریاضی عمومی ١(شیمی ٩٤)٠١_١٢١٣١٣٦

معصومه قربانلوكارشناسی ارشدمباحث نوین در شیمی (٩٧)٠١_١٢١٣٦٦٠

محمد مرادى قرخلوكارشناسی ارشدمكانیسم هاى سلولی و ملكولی تكوین (٩٧)٠٢_١٢١٤٨١٠

محمدعلی اسم خانیكارشناسیمعادلات دیفرانسیل (٩٤)٠١_١٢١٥٢٣٦

سید مجید جعفریان امیرىكارشناسیمعادلات دیفرانسیل (٩٤)٠٢_١٢١٥٢٣٦

محمد ابراهیم فولادوندكارشناسیفیزیك پایه ١_نظرى٠١_١٢١٧٠٧٣

حسین كوهستانیكارشناسی ارشدروشهاى صحرایی در زمین شناسی اقتصادى (٩٧)٠١_١٢١٧٨٩٤

مهرى جوانیانكارشناسیروش هاى نمونه گیرى ١ (٩٥)٠١_١٢١٢١٤٩

وهب جعفریانكارشناسی ارشدتنظیم متابولیسم(٩٧)٠٣_١٢١٤٨٢٥

مجتبی نصیرى زرندىكارشناسیمكانیك تحلیلی ٢-(٩٤)٠١_١٢١٥٢٤٢

مولا داد نیك بختكارشناسی ارشدمكانیك كوانتومی پیشرفته ٠١١_١٢١٥٧٠٣

مجید ادیبكارشناسیآنالیز عددى٠١_١٢١٦١٦٢

جواد ربانیكارشناسی ارشدزیست چینه نگارى٠١_١٢١٧٨٢٣

علی محمدیان مصممكارشناسی ارشداستنباط آمارى٠١٢_١٢١٢١٠٨

ابراهیم احمدىكارشناسیشیمی پلیمر(محض و كاربردى) (شیمی ٩٤)٠١_١٢١٣١٧٨

تاريخ امتحان :سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵روز امتحان :۱۳

دانشگاه زنجان

برنامه امتحانات دروس در نيمسال دوم سالسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صفحه : ۱ از ۲شماره گزارش: ۲۰۶

محل امتحاندروس گروه امتحاني و نام استادرديف

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

زنمردكلپايانشروع

با

محل

بدون

محل
سامانه نیما١٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٣١١٢٢٣

علوم
سامانه نیما٢٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٦١١٣٥٦

علوم
سامانه نیما٣٠٨:٣٠١٠:٣٠٧١٦٧

علوم
سامانه نیما٤٠٨:٣٠١٠:٣٠١٣٥٨٣

علوم
سامانه نیما٥٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٤١٠١٤٤

علوم
سامانه نیما٦٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٣٨١٥٣

علوم
سامانه نیما٧٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٩١٧٣٢

علوم
سامانه نیما٨٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠٣٧

علوم
سامانه نیما٩١١:٠٠١٣:٠٠٣٦١٤٢٢٦

علوم
سامانه نیما١٠١١:٠٠١٣:٠٠١١٣٨

علوم
سامانه نیما١١١١:٠٠١٣:٠٠٣٤١٣٢١٤

علوم
سامانه نیما١٢١١:٠٠١٣:٠٠٦٤٢٦

علوم
سامانه نیما١٣١١:٠٠١٣:٠٠٣٣٢٠١٣٣

علوم
سامانه نیما١٤١١:٠٠١٣:٠٠٢١١

علوم
سامانه نیما١٥١٤:٠٠١٦:٠٠١١٤٧

علوم
سامانه نیما١٦١٤:٠٠١٦:٠٠٤١٦٣٥

علوم



اصول تصفیه آب و پسابهاى صنعتی(محض و كاربردى)٠١_١٢١٣١٨١
(نظرى)_٩٤

محمدحسین رسولی فردكارشناسی

مریم خالقیكارشناسیمبانی زیست شناسی سلولی و ملكولی (٩٧)٠٢_١٢١٤١٩٠

مولا داد نیك بختدكترىدینامیك غیر خطی و آشوب _ دكترى (٩٩)٠١_١٢١٥٥١٦

محمد ابراهیمیكارشناسیزمین ساخت٠١_١٢١٧١١٠

حسین كوهستانیكارشناسی ارشدكانه نگارى پیشرفته (٩٧)٠١_١٢١٧٨٨٢

سهراب رحمانی آقكندكارشناسی ارشدشیمی وتكنولوژى پوشش وچسب٠١_١٢١٣١٣٣

محمدباقر كاظمیكارشناسیریاضی عمومی ٢(٩٥)٠١_١٢١٢١٣٢

رباب افشارىكارشناسیروش تحقیق و مشاوره آمارى (٩٥)٠١_١٢١٢١٦٤

علی حاج ابوالفتحكارشناسی ارشدپترلوژى صحرایی٠١_١٢١٧٨٥٧

تاريخ امتحان :سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵روز امتحان :۱۳

دانشگاه زنجان

برنامه امتحانات دروس در نيمسال دوم سالسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صفحه : ۲ از ۲شماره گزارش: ۲۰۶

محل امتحاندروس گروه امتحاني و نام استادرديف

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

زنمردكلپايانشروع

با

محل

بدون

محل
سامانه نیما١٧١٤:٠٠١٦:٠٠٤٤٧٣٧٥

علوم

سامانه نیما١٨١٤:٠٠١٦:٠٠١٧٠١٧٧
علوم

سامانه نیما١٩١٤:٠٠١٦:٠٠٤١٣٤
علوم

سامانه نیما٢٠١٤:٠٠١٦:٠٠٢٤٤٢٠٤
علوم

سامانه نیما٢١١٤:٠٠١٦:٠٠١١٤٧
علوم

سامانه نیما٢٢١٦:٠٠١٨:٠٠٧٢٥٧
علوم

سامانه نیما٢٣١٦:٣٠١٨:٣٠٢٩٨٢١
علوم

سامانه نیما٢٤١٦:٣٠١٨:٣٠١١٤٧
علوم

سامانه نیما٢٥١٦:٣٠١٨:٠٠٦٤٢٦
علوم

٥٣٢١٦٥٣٦٧٤جمع٢٦


