
  اطالعیه زمان برگزاري آزمون جامع
 یکشنبه، شنبه،دانشکده مهندسی شیمی در روزهاي آزمون جامع دکتري به اطالع می رساند که 

به ترتیب صورت کتبی و شفاهی به  ماه بهمن 27 و 25 ،24 ،23 با برابر چهارشنبه و شنبه دو
  برگزار خواهد شد.  4و درس  3، درس 2، درس 1براي درس 

سوال امتحانی به انتخاب دانشجو پاسخ داده خواهد  3سوال مربوط به هر درس،  4ذکر است که از بین مجموع شایان  •
   شد.

 

  4درس   3درس   2درس   1درس  نام خانوادگی  نام  
سپهوند چراغی طیبه  1 حرارت انتقال  تحلیلی ریاضیات طراحی راکتور       
قیمی حاجیان  سلمان  2 حرارت انتقال  تحلیلی ریاضیات طراحی راکتور       
بنائیان رهبري  حامد  3 حرارت انتقال  عددي ریاضی      مکانیک سیاالت    
حرارت انتقال بابکان  صبا  4 عددي ریاضی طراحی راکتور        
حرارت انتقال لطفیان  لیدا  5 عددي ریاضی طراحی راکتور        
نژاد بک ولی  محمد  6 حرارت انتقال  تحلیلی ریاضیات      مکانیک سیاالت   
حرارت انتقال زارعی  مهدي  7 عددي ریاضی طراحی راکتور        
بابالن محمودي  نگین  8 حرارت انتقال  عددي ریاضی طراحی راکتور        
خسروشاهی معصومی  سپیده  9 جرم انتقال  عددي ریاضی طراحی راکتور       
حرارت انتقال مالیی  امیرمحمد  10 عددي ریاضی طراحی راکتور        
حرارت انتقال نورابی  فهیمه  11 عددي ریاضی طراحی راکتور        
حرارت انتقال رحیمی  سمیرا  12 عددي ریاضی طراحی راکتور        
جرم انتقال قنبرلو  سمانه  13     ترمودینامیک طراحی راکتور   
زاده رجب مریم  14 حرارت انتقال  عددي ریاضی طراحی راکتور       
گر کوزه زهرا  15 حرارت انتقال  عددي ریاضی طراحی راکتور      
عددي ریاضی طراحی راکتور   مقیمی سید محسن  16 سیاالت مکانیک     

خان صاري سارا  17 عددي ریاضی      

عددي ریاضی طراحی راکتور  دارابی زینب  18 سیاالت مکانیک     



 

 

 

  برنامه زمان بندي

  اساتید ممتحن  درس
 تعداد
  دانشجو

تاریخ 
  برگزاري

  آزمون کتبی
آزمون 
  شفاهی

  ساعت  مکان
 ساعت
  شروع

  شنبه  13  شفیعی و دکتر زادهیعلدکتر  انیجناب آقا  انتقال حرارت
23/11/1400 

سالن 
  دانشکده

11-9  

13  
 13  2  یگانی و دکتر فاتحی فردکتر  انیجناب آقا  انتقال جرم

  15  رستمی زادهدکتر  يآقا جنابو  یقیحقدکتر  يآقا جناب  راکتور یطراح
  شنبهیک 

24/11/1400 
13 

  1  يشهروزو دکتر فروشان کاهدکتر  انیآقا جناب  کینامیترمود
  شنبه دو
25/11/1400 

13 

  3  مقصوديو دکتر   بابالودکتر  يآقا جناب  ریاضیات تحلیلی
-  

  14  يعبادو دکتر  مقدس دکتر انیآقا جناب  ریاضیات عددي

  4  ذبیحی و دکتر زادهیعلدکتر  انیجناب آقا  سیاالت مکانیک
  شنبهچهار 

27/11/1400 
13  

 

 

 

 

  با سپاس فراوان          
  احمدیان                        

  مسئول تحصیالت تکمیلی                                                                                                                                                         
 


