
خرداد راس ساعت  24و  23، 22ی در روزها دانشکده مهندسی امتحان جامع

عمران برگسار خواهد شد 101در کالس صبح  9  

)روز اول( کامپیوتربرنامه امتحان جامع روز یکشنبه گروه   

 عٌَاى درسی استاد درس داًطجَیاى

 داریَش ًجفی )گرٍُ واهپیَتر( (1

 لعیا وطفی )گرٍُ واهپیَتر( (2

 (خلیل هیرزاخاًی)گرٍُ برق (3

 حوید رضا هحودی )گرٍُ برق( (4

 یادگیری عویك دوتر هحسي افطارچی

 

(دوم)روز  کامپیوتر شنبه گروهبرنامه امتحان جامع روز دو  

 عٌَاى درسی استاد درس داًطجَیاى

 داریَش ًجفی )گرٍُ واهپیَتر( (1

 لعیا وطفی )گرٍُ واهپیَتر( (2

پردازش زباًْای طبیعی  خاًن دوتر صفری

 پیطرفتِ
 

(سوم)روز  کامپیوترشنبه گروه برنامه امتحان جامع روسه   

 عٌَاى درسی استاد درس داًطجَیاى

 ًجفی )گرٍُ واهپیَتر(داریَش  (1

 لعیا وطفی )گرٍُ واهپیَتر( (2

 یادگیری هاضیي دوتر علی اهیری

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



  مکانیکگروه برنامه امتحان جامع 

 ساخت ٍ تَلیدگرٍُ  برًاهِ اهتحاى جاهع

 

 عٌَاى درسی رٍز استاد درس داًطجَیاى

تحلیل تٌص-1 یىطٌبِ دوتر احودی، دوتر پیرهحودی هْدی لرُ خاًی  

خَاظ هَاد-2 دٍضٌبِ دوتر هحودی، دوتر هحرهی هْدی لرُ خاًی  

ضٌبِسِ دوتر هحرهی، دوتر هحودی هْدی لرُ خاًی ّای ساخترٍش-3   

 

 

 طراحی واربردیگرٍُ  برًاهِ اهتحاى جاهع

 

 عٌَاى درسی رٍز استاد درس داًطجَیاى

دیٌاهیه-1 یىطٌبِ دوتر احودی، دوتر پیرهحودی رضا آلاهحودی  

طراحی-2 دٍضٌبِ دوتر افطاری، دوتر پَرسعیدی رضا آلاهحودی  

الْیدوتر پیرهحودی، دوتر آیت رضا آلاهحودی ضٌبِسِ  ارتعاضات-3   

 

 

 تبدیل اًرشیگرٍُ  برًاهِ اهتحاى جاهع

 

 عٌَاى درسی رٍز استاد درس داًطجَیاى

سیاالت-1 یىطٌبِ دوتر غضٌفریاى، دوتر خَاصی هْتاب اهیری  

اًتمال حرارت -2 دٍضٌبِ دوتر لاسوی، دوتر تمیلَ هْتاب اهیری  

ضٌبِسِ دوتر تمیلَ، دوتر خَاصی هْتاب اهیری اًرشی-3   

 

 



  برقگروه برنامه امتحان جامع 

 



 

 

)روز اول(  عمران برنامو امتحان جامع روز یکشنبو گروه  

 عٌَاى درسی استاد درس داًطجَیاى

 هىاًیه خان پیطرفتِ-1 دوتر علیرضا فیرٍزفر آیدیي فرلاًی خیاٍی-1

هحود تمی  -2، اهیي ابراّین پَر بسري -1

 چایچی ًصرتی

ًاصر اسدی، احودی، 

، رحواًی، ارجوٌدی

 بابایی، تفىری

 سازُ ّاهىاًیه -2

 دوتر بازرگاى هحود حسیي صادلی باالجَرضری -1
ّیدرٍلیه ٍ ّیدرٍلیه -3

 پیطرفتِ

 

 روز دوشنبو  گروه عمران )روز دوم(

 عٌَاى درسی استاد درس داًطجَیاى

آیدیي فرلاًی خیاٍی-1 شئَتىٌیه لرزُ ای-1 دوتر علیرضا فیرٍزفر   

هحود تمی  -2، اهیي ابراّین پَر بسري -1

ًصرتیچایچی   
دیٌاهیه سازُ ّا-2 دوتر پیام اضتری  

هحود حسیي صادلی باالجَرضری -1  دوتر هرادلَ 
الواى هحدٍد ٍ اًدروٌص -3

 آب ٍ سازُ



 

 روز سو شنبو گروه عمران )روز سوم(

 عٌَاى درسی استاد درس داًطجَیاى

آیدیي فرلاًی خیاٍی-1 لىی رٍحاًی دوتر علی  االستیسیتِ هحیط پیَستِ-1   

اهیي ابراّین پَر بسري -1  
دوتر احودی ٍ دوتر 

 رحواًی
تىٌَلَشی عالی بتي-2  

هحد تمی چایچی ًصرتی -1  
، احودی، دوتر ارجوٌدی

 رحواًی
اجسای هحدٍد-3  

هحود حسیي صادلی باالجَرضری -1  دوتر سعید عباسی 
ّیدرٍدیٌاهیه ٍ هىاًیه  -4

 سیاالت
 


