
ناصر دلالیدكترىروشهاى نوین شیمیایی و فیزیكی جداسازى (٩٩)٠١_١٢١٣٥١٨

پروانه نخستین پناهیكارشناسی ارشدشناسایی و تعیین ساختار مواد(الزامی) (٩٧)٠١_١٢١٣٦٣٠

هاشم شهروس وندكارشناسی ارشدكاربرد نظریه گروه در شیمی (٩٧)٠١_١٢١٣٦٦٢

مرتضی واحدپوردكترىشیمی كوانتومی ٠١٣_١٢١٣٧٤٤

سیدنادر محمدزادهكارشناسیاندیشه اسلامی ١(مبداومعاد)٢٢_٩٩١١٠٠١

ناصرالدین اوجاقیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )١٢_٩٩١١٠٠٢

محمود رسولیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )١٣_٩٩١١٠٠٢

سیدنادر محمدزادهكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٢١_٩٩١١٠٠٢

محمود رسولیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٢٢_٩٩١١٠٠٢

سیداصغر محمدىكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٢٣_٩٩١١٠٠٢

محمود رسولیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣١_٩٩١١٠٠٢

مریم احمدىكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٣_٩٩١١٠٠٢

ناصرالدین اوجاقیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٤_٩٩١١٠٠٢

وحید گرامیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٦_٩٩١١٠٠٢

سیدصادق هاشمی كرینكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٤١_٩٩١١٠٠٢

ناصرالدین اوجاقیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٤٢_٩٩١١٠٠٢

وحید گرامیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٤٤_٩٩١١٠٠٢

تاريخ امتحان :چهار شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹روز امتحان :۸

دانشگاه زنجان

برنامه امتحانات دروس در نيمسال دوم سالسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صفحه : ۱ از ۴شماره گزارش: ۲۰۶

محل امتحاندروس گروه امتحاني و نام استادرديف

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

زنمردكلپايانشروع

با

محل

بدون

محل
سامانه نیما١٠٨:٣٠١٠:٣٠٦١٥٦

علوم
سامانه نیما٢٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠٣٧

علوم
سامانه نیما٣٠٨:٣٠١٠:٣٠٦٠٦٦

علوم
سامانه نیما٤٠٨:٣٠١٠:٣٠٦٢٤٦

علوم
سامانه نیما٥٠٨:٣٠١٠:٣٠٥٣٥٣٠٣

سامانه نیما٦٠٨:٣٠١٠:٣٠٣١٣١٠

سامانه نیما٧٠٨:٣٠١٠:٣٠١٤٠١٤٤

سامانه نیما٨٠٨:٣٠١٠:٣٠٥٢٠٥٢٣

سامانه سما٩٠٨:٣٠١٠:٣٠٢٠٢٠٠
لایو

سامانه نیما١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٨٠٤٨٨

سامانه سما١١٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٠٠٣٠
لایو

سامانه نیما١٢٠٨:٣٠١٠:٣٠٥٢٠٥٢

سامانه نیما١٣٠٨:٣٠١٠:٣٠١٧١٧٠٧

سامانه نیما١٤٠٨:٣٠١٠:٣٠٥٠٥٠٠

سامانه نیما١٥٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٥٠٤٥٥

سامانه نیما١٦٠٨:٣٠١٠:٣٠٣٤٣٤٠٤

سامانه نیما١٧٠٨:٣٠١٠:٣٠٥٢٥٢٠



وحید گرامیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٤٥_٩٩١١٠٠٢

ناصرالدین اوجاقیكارشناسیانسان در اسلام٣١_٩٩١١٠٠٣

عباس رخشكارشناسیحقوق اجتماعی وسیاسی دراسلام٤١_٩٩١١٠٠٤

عباس رخشكارشناسیحقوق اجتماعی وسیاسی دراسلام٤٢_٩٩١١٠٠٤

جابر اعظمیكارشناسی ارشدبیوتكنولوژى محیط زیست٠١_١٢١٩٠٣٠

سیدمسعود شاهمرادىكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی١٢_٩٩١٤٠٠١

سیدمسعود شاهمرادىكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی٢١_٩٩١٤٠٠١

علی میرمحمدلوكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی٣١_٩٩١٤٠٠١

محمد صدراكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی٣٢_٩٩١٤٠٠١

سیدمسعود شاهمرادىكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی٤٢_٩٩١٤٠٠١

عمران محمدىكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٢٢_٩٩١٤٠٠٢

محمد صدراكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٣٢_٩٩١٤٠٠٢

علی میرمحمدلوكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٤١_٩٩١٤٠٠٢

عمران محمدىكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٤٢_٩٩١٤٠٠٢

محمد صدراكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٤٣_٩٩١٤٠٠٢

عنایت اله شامیكارشناسیتاریخ امامت٢١_٩٩١٤٠٠٣

عنایت اله شامیكارشناسیتاریخ امامت٣١_٩٩١٤٠٠٣

تاريخ امتحان :چهار شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹روز امتحان :۸

دانشگاه زنجان

برنامه امتحانات دروس در نيمسال دوم سالسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صفحه : ۲ از ۴شماره گزارش: ۲۰۶

محل امتحاندروس گروه امتحاني و نام استادرديف

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

زنمردكلپايانشروع

با

محل

بدون

محل
سامانه نیما١٨٠٨:٣٠١٠:٣٠٥٣٠٥٣٣

سامانه نیما١٩٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠٠١٠

سامانه نیما٢٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٢١٠٢١

سامانه نیما٢١٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٩٤٩٠

سامانه نیما٢٢١١:٠٠١٣:٠٠٥٣٢٥
علوم

سامانه نیما٢٣١١:٠٠١٣:٠٠٤٨٤٧١

سامانه نیما٢٤١١:٠٠١٣:٠٠٥١٠٥١

سامانه نیما٢٥١١:٠٠١٣:٠٠٤٥٠٤٥٨

سامانه نیما٢٦١١:٠٠١٣:٠٠٤٨٤٨٠٨

سامانه نیما٢٧١١:٠٠١٣:٠٠٥٠٥٠٠

سامانه نیما٢٨١١:٠٠١٣:٠٠٥١٥١٠

سامانه نیما٢٩١١:٠٠١٣:٠٠٥١٥١٠

سامانه نیما٣٠١١:٠٠١٣:٠٠٤٦٠٤٦٣

سامانه نیما٣١١١:٠٠١٣:٠٠٤٩٤٩٠

سامانه نیما٣٢١١:٠٠١٣:٠٠٥٦٠٥٦٦

سامانه نیما٣٣١١:٠٠١٣:٠٠٥٣٠٥٣٣

سامانه نیما٣٤١١:٠٠١٣:٠٠٥٢٠٥٢



محمد صدراكارشناسیتاریخ امامت٤١_٩٩١٤٠٠٣

نعمت اله ارشدىدكترىشیمی هتروسیكلیك پیشرفته٠١_١٢١٣٧١٧

محمد صدراكارشناسیانقلاب اسلامی ایران١١_٩٩١٣٠٠١

محمد صدراكارشناسیانقلاب اسلامی ایران١٢_٩٩١٣٠٠١

مریم رحمنیكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٢١_٩٩١٣٠٠١

محمد صدراكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٢٢_٩٩١٣٠٠١

منصور معصومی تبار زنجانیكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٣١_٩٩١٣٠٠١

عباس مرادىكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٣٢_٩٩١٣٠٠١

محمد صدراكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٣٣_٩٩١٣٠٠١

منصور معصومی تبار زنجانیكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٤١_٩٩١٣٠٠١

عباس مرادىكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٤٢_٩٩١٣٠٠١

یوسف فتحیكارشناسیآشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران٢١_٩٩١٣٠٠٢

یوسف فتحیكارشناسیآشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران٣٢_٩٩١٣٠٠٢

منصور معصومی تبار زنجانیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی١٢_٩٩١٣٠٠٣

منصور معصومی تبار زنجانیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٢٢_٩٩١٣٠٠٣

مریم رحمنیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٣١_٩٩١٣٠٠٣

یوسف فتحیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٤١_٩٩١٣٠٠٣

تاريخ امتحان :چهار شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹روز امتحان :۸

دانشگاه زنجان

برنامه امتحانات دروس در نيمسال دوم سالسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صفحه : ۳ از ۴شماره گزارش: ۲۰۶

محل امتحاندروس گروه امتحاني و نام استادرديف

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

زنمردكلپايانشروع

با

محل

بدون

محل
سامانه نیما٣٥١١:٠٠١٣:٠٠٥٨٠٥٨٨

سامانه نیما٣٦١٤:٠٠١٦:٠٠٧٥٢٧
علوم

سامانه نیما٣٧١٤:٠٠١٥:٣٠٤٩١٤٨

سامانه نیما٣٨١٤:٠٠١٥:٣٠٥٢٥٢٠

سامانه نیما٣٩١٤:٠٠١٥:٣٠٥١٠٥١

سامانه نیما٤٠١٤:٠٠١٥:٣٠٥٠٥٠٠

سامانه نیما٤١١٤:٠٠١٥:٣٠٣٥٠٣٥٦

سامانه نیما٤٢١٤:٠٠١٥:٣٠٥٠٤٩١

سامانه نیما٤٣١٤:٠٠١٥:٣٠٥٤٠٥٤٤

سامانه نیما٤٤١٤:٠٠١٥:٣٠٤١٠٤١

سامانه نیما٤٥١٤:٠٠١٥:٣٠٤٨٤٨٠٨

سامانه نیما٤٦١٤:٠٠١٥:٣٠٤٨٠٤٨٨

سامانه نیما٤٧١٤:٠٠١٥:٣٠٤٤٤٤٠٤

سامانه نیما٤٨١٤:٠٠١٥:٣٠٣٣٣٣٠٦

سامانه نیما٤٩١٤:٠٠١٥:٣٠٣٥٣٥٠٥

سامانه نیما٥٠١٤:٠٠١٥:٣٠٥٠٠٥٠

سامانه نیما٥١١٤:٠٠١٥:٣٠٥٠٠٥٠



یوسف فتحیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٤٢_٩٩١٣٠٠٣

مریم رحمنیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٤٣_٩٩١٣٠٠٣

محمدجواد خسروى سقزچیكارشناسیزبان خارجی٣١_٩٩١٧٠٠٢

مهرداد حسینیكارشناسیزبان خارجی٣٢_٩٩١٧٠٠٢

تاريخ امتحان :چهار شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹روز امتحان :۸

دانشگاه زنجان

برنامه امتحانات دروس در نيمسال دوم سالسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

صفحه : ۴ از ۴شماره گزارش: ۲۰۶

محل امتحاندروس گروه امتحاني و نام استادرديف

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

زنمردكلپايانشروع

با

محل

بدون

محل
سامانه نیما٥٢١٤:٠٠١٥:٣٠٤٨٤٨٠٨

سامانه نیما٥٣١٤:٠٠١٥:٣٠٥٢٠٥٢

سامانه سما٥٤١٤:٠٠١٦:٠٠٦٤٢١٤٣٤
لایو

سامانه نیما٥٥١٤:٠٠١٦:٠٠٤٢١٢٣٠٣

٢٢٢٥١٠٠٩١٢١٦٣جمع٥٦


