
 1400 یلیسال تحص اول  مسالیدر ن یکارشناسمقطع و نظارت  یبرنامه امتحان

 ساعت  نام استاد  نام درس  روز امتحان   

 دوشنبه

27/10/1400 

 11-13 دکتر یونس جعفرزاده –دکتر اکبری  انتقال جرم

 16-18 دکتر آذربرمس نقشه کشی صنعتی

 چهارشنبه

29/10/1400 

 11-13 اردکتر شکرک 2ترمودینامیک 

 14-16 دکتر عبدلی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی

 پنجشنبه

30/10/1400 

 30/8-30/10 دکتر سالم –دکتر عبادی  2عملیات واحد 

 11-13 دکتر خوشبوی –دکتر حضرتی  2انتقال حرارت 

 14-16 دکتر ذبیحی –دکتر عبدلی  1مکانیک سیاالت 

 شنبه

02/11/1400 

 30/8-30/10 دکتر احمدیان -خوش فطرت دکتر کنترل فرآیندها

 11-13 دکتر زمانی –دکتر خوشبوی  شیمی تجزیه

 یکشنبه

03/11/1400 

 30/8-30/10 دکتر رستمی زاده فرآیندهای پتروشیمی

 11-13 دکتر شکرکار –دکتر واعظی  شیمی فیزیک

 14-16 دکتر الهیاری –دکتر توکلی  1ترمودینامیک 

 دوشنبه

04/11/1400 

 30/8-30/10 دکتر جدیری یمی آلیش

 11-13 دکتر رستمی زاده 1انتقال حرارت 

 11-13 دکتر الهیاری فرآیندهای پاالیش

 14-16 دکتر مقصودی 1عملیات واحد 

 سه شنبه

05/11/1400 

 30/8-30/10 دکتر هدا جعفری زاده مهندسی صنایع غذایی

 11-13 دکتر زمانی –دکتر عبدلی  شیمی عمومی

 11-13 دکتر کاه فروشان اصول مهندسی احتراق

 11-13 دکتر مقدس مقدمات مهندسی نفت

 چهارشنبه 

06/11/1400 

 

 استاتیک و مقاومت مصالح

 

 مهندس قدس شریف

 

16-14 

 پنجشنبه

07/11/1400 

 30/8-30/10 دکتر بابالو –دکتر شفیعی  موازنه جرم و انرژی

 11-13 یدکتر شفیع مقدمه ای بر مهندسی شیمی

 14-16 دکتر شهروزی طرح و اقتصاد کارخانه

 شنبه

09/11/1400 

 11-13 دکتر واعظی 2مکانیک سیاالت 

 14-16 دکتر شکرکار –دکتر هدا جعفری زاده  مقدمه ای بر علوم زیستی

 14-16 دکتر راحمی سینتیک و طراحی راکتور

 یکشنبه

10/11/1400 

 30/8-30/10 دکتر فاتحی فر مدیریت صنعتی

 30/8-30/10 دکتر راحمی محاسبات مهندسی پاالیش

 11-13 دکتر احمدیان برنامه نویسی کامپیوتر

 11-13 دکتر جدیری زبان تخصصی

 11-13 رقیه اعتماد -نازنین عباس نژاد ریاضیات مهندسی  

 

 

 

 



 

 1400  یلیسال تحص اول  مسالیدر ن  یلیتکم التیتحص و نظارت مقطع  یبرنامه امتحان

 ساعت محل برگزاری آزمون نام ناظر نام استاد نام درس  روز امتحان 

 دوشنبه

27/10/1400 

 30/8-30/10 ---- ----   دکتر راحمی 2  گروه شرفتهیپ راکتور طرح و کینتیس

 11-13 یاغچیانکالس شهید  دکتر ذبیحی یریدکتر جد 3  گروه شرفتهیپ راکتور طرح و کینتیس

 11-13 ---- ----  یدکتر حضرت 4  گروه شرفتهیپ راکتور رحط و کینتیس 

 11-13 ---- ---- رستمی زاده 6  گروه شرفتهیپ راکتور طرح و کینتیس

 14-16 ---- ----   یقیدکتر حق 1 گروه شرفتهیپ راکتور طرح و کینتیس

  14-16 ---- ----  یمیدکتر ابراه  ییایمیوشیب یها راکتور یطراح

 14-16 کالس شهید شیرازی دکتر جدیری  یقیدکتر حق ( ی) دکتر  ژهیو و  یصنعت یراکتورهاطراحی 

 پنجشنبه

30/10/1400 

 30/8-30/10 ---- ----  یگانیدکتر   2 گروه شرفتهیانتقال جرم پ

 11-13 ---- ----  یدکتر اکبر 4 گروه شرفتهیانتقال جرم پ

  11-13 ---- ----  فر یدکتر فاتح 6 گروه شرفتهیانتقال جرم پ

 11-13 ---- ----  زادهیدکتر عل  شرفتهیپ االتیس کیمکان

   11-13 ---- ----  زاده یدکتر هدا جعفر  ییغذا عیصنا یندهایفرآ  یطراح

 14-16 ---- ---- دکتر یگانی پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی

 14-16 ---- ---- عفرزاده   ج ونسیدکتر   1 گروه شرفتهیانتقال جرم پ

 شنبه

02/11/1400 

 30/10-30/12 2کالس شهید همت  دکتر رستمی زاده دکتر علیزاده انتقال حرارت جابجایی

  14-16 ---- ---- دکتر هدا جعفری زاده میکروبیولوژی عمومی

 دوشنبه

04/11/1400 

 30/8-30/10 ---- ---- دکتر واعظی  2ترمودینامیک پیشرفته گروه  

 11-13 ---- ---- دکتر شهروزی 3 ترمودینامیک پیشرفته گروه

 11-13 ---- ---- دکتر توکلی  4ترمودینامیک پیشرفته گروه 

  2کالس شهید همت  دکتر کاه فروشان دکتر توکلی 5ترمودینامیک پیشرفته گروه 

 11-13 شیرازی کالس شهید دکتر توکلی دکتر کاه فروشان 6ترمودینامیک پیشرفته گروه 

 14-16 ---- ---- دکتر الهیاری 1ترمودینامیک پیشرفته گروه 

 14-16 کالس شهید شیرازی دکتر توکلی دکتر یگانی انتقال جرم پیشرفته چند جزئی

 سه شنبه

05/11/1400 

  14-16 ---- ---- دکتر ابراهیمی بیوشیمی عمومی

 

 پنجشنبه

07/11/1400 

 30/8-30/10 ---- ---- دکتر مقصودی 2ریاضیات پیشرفته گروه  

 11-13 ---- ---- دکتر عبادی 3ریاضیات پیشرفته گروه 

 11-13 ---- ---- دکتر سالم 4ریاضیات پیشرفته گروه 

 11-13 ---- ---- دکتر مقدس 5ریاضیات پیشرفته گروه 

 11-13 ---- ---- دکتر ذبیحی 6ریاضیات پیشرفته گروه 

 14-16 کالس شهید شیرازی دکتر خوش فطرت دکتر بابالو 1ه گروه ریاضیات پیشرفت

 14-16 2کالس شهید همت  دکتر بابالو دکتر خوش فطرت  طراحی آماری آزمایشها

 یکشنبه

10/11/1400 

 11-13 2کالس شهید همت  دکتر حضرتی دکترعبادی تصفیه آب و فاضالب

 14-16 ---- ---- دکتر شکرکار مبانی ژنتیک مولکولی

  

به  ،برایشان نوشته شده است و محل برگزاری آزمون الزم به توضیح است امتحاناتی که استاد ناظر

 صورت حضوری برگزار خواهند شد.


