
 11-10سال تحصیل  دومدر نیمسال امتحانی و نظارت مقطع کارشناسی  برنامه

 ساعت امتحان محل امتحان نام ناظر نام استاد کد درس  نام درس  روز امتحان   

 دوشنبه

01/10/0010 

 9-00  دکتر عبادی دکتر خوش فطرت 001001011 کنترل فرآیندها

 01/00-01/00  --------- --- 001000110 0ریاضی 

 01/00-01/00  دکتر رستمی زاده دکتر واعظی 001001011 شیمی فیزیک

 01/00-01/01  مهندس محمد ولی بک نژاد دکتر عبدلی 001001091 0مکانیک سیاالت 

 سه شنبه 

00/10/0010 

 0گروه  0ترمودینامیک 

 0گروه  0ترمودینامیک 

 دکتر توکلی 001001091

 دکتر شکرکار

 شاهین نصیریمهندس 

 دکتر  امید احمدی

 00-9 

 01/00-01/00  --------- -- 001001110 0اندیشه اسالمی 

 0گروه  کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی

 0کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی گروه 

 دکتر توکلی 001001001

 دکتر عبدلی

  دکتر ذبیحی

 دکتر توکلی

 01/00-01/00 

 چهارشنبه

10/10/0010 

 01/00-01/00  دکتر احمدیان دکتر حضرتی 001001010 0حرارت  انتقال

 01/00-01/01  دکتر توکلی دکتر ابراهیمی 001001090 نقشه کشی صنعتی

 پنج شنبه

10/10/0010 

 

 9-00  دکتر شکرکار دکتر الهیاری 001001000 محاسبات مهندسی پاالیش

 9-00  دکتر الهیاری دکتر شکرکار 001001010 میکروبیولوژی عمومی و صنعتی

 9-00  دکتر اکبری دکتر جدیری 001001010 زبان تخصصی

 9-00  دکتر جدیری دکتر کاه فروشان 001001001 اصول مهندسی احتراق

 01/00-01/00  --------- --- 001000100 0ریاضی 

 01/00-01/00  دکتر شکرکار دکتر اکبری 001001000 ریاضیات مهندسی

 شنبه

10/10/0010 

 

 01/00-01/00  --------- --- 001000100 0فیزیک 

 0شیمی تجزیه گروه 

 0شیمی تجزیه گروه 

 دکتر حضرتی 001001009

 دکتر خوشبوی

 دکتر عبادی

 مهندس هادی سیدباقری

 01/00-01/00 

 01/00-01/01  مهندس هادی سیدباقری دکتر الهیاری 001001090 0ترمودینامیک 

 0گروه  0واحد عملیات 

  0گروه  0عملیات واحد 

 دکتر عبادی 001001010

 دکتر احمدیان

 دکتر امید احمدی

  مهندس شاهین نصیری

 01/01-01/00 

 یکشنبه

11/10/0010 

 9-00  دکتر جدیری دکتر سالم 001001010 0عملیات واحد 

 01/00-01/00  مهندس شاهین نصیری دکتر خوشبوی 001001100 شیمی عمومی

 0شیمی آلی گروه 

 0شیمی آلی گروه 

001001001 

 

 دکتر جدیری

 دکتر واعظی

 دکتر اکبری

 دکتر امید احمدی

 01/00-01/00 

 01/00-01/01  دکتر سالم دکتر اکبری 001001019 انتقال جرم

 دوشنبه 

11/10/0010 

  دکتر اکبری دکتر ذبیحی 001001000 گروه( 0) محاسبات عددی

 دکتر امید احمدی

 00-9 

 01/00-01/00   --------- -- 001000110 0فیزیک 

 سه شنبه

11/10/0010 

 9-00  دکتر خوشبوی دکتر مقدس 001001000 مقدمات مهندسی نفت

 9-00  دکتر مقدس دکتر هدا جعفری زاده 001001000 مهندسی صنایع غذایی

 9-00  دکتر الهیاری دکتر فاتحی فر 001001000 مدیریت صنعتی

 9-00  دکتر فاتحی فر دکتر الهیاری 001001001 فرآیندهای پاالیش 

 چهار شنبه

10/10/0010 

 0موازنه جرم و انرژی گروه 

 0موازنه جرم و انرژی گروه 

 دکتر شفیعی 001001001

 دکتر بابالو

 هدکتر علیزاد

 دکتر امید احمدی

 01/00-01/00 

 0گروه  0مکانیک سیاالت 

 0گروه  0مکانیک سیاالت 

 خوشبویدکتر  001001090

 واعظیدکتر 

 دکتر  سالم

 مهندس شاهین نصیری

 01/00-01/00 

 پنج شنبه

19/10/0010 

 9-00  --------- --- 001000900 تاریخ اسالم

 01/00-01/01  --------- --- 001000000 انقالب اسالمی ایران

 شنبه

00/10/0010 

 

 9-00  دکتر منیره زمانی شهروزیدکتر  001001090 طرح و اقتصاد کارخانه

 001000100 معادالت دیفرانسیل
--- 

---------  01/00-01/00 

 دکتر ذوالجناحی 001001090 استاتیک و مقاومت مصالح

 

 01/00-01/00  دکتر منیره زمانی

 یکشنبه

00/10/0010 
 

 0گروه  0انتقال حرارت 

 0گروه  0انتقال حرارت 

 دکتر علیزاده 001001010

 دکتر رستمی زاده

 دکتر جدیری

 دکتر راحمی

 00-9 

 فارسی
001101100 --- ---------  01/00-01/00 

 0سینتیک و طرح راکتور گروه 

 0سینتیک و طرح راکتور گروه 

 دکتر جدیری 001001001

 دکتر راحمی

 دکتر علیزاده

 دکتر رستمی زاده

 
01/01-01/00 



 

 11-10  در نیمسال دوم سال تحصیلیبرنامه امتحانی و نظارت مقطع  تحصیالت تکمیلی  
ساعت  محل امتحان نام ناظر نام استاد کد درس نام درس  روز امتحان 

 امتحان 

 دوشنبه

01/10/0010 

 9-00 کالس شهید شیرازی دکتر شفیعی دکتر رستمی زاده 00100110 طراحی و تحلیل راکتورهای بستر سیال 

 9-00 0کالس شهید همت  دکتر واعظی دکتر مقدس 001001101 پدیده های انتقال در محیط های متخلخل  

 9-00 کالس شهید باکری دکتر یگانی دکتر هدا جعفری زاده 001001100 بیوتکنولوژی غذایی 

 01/00-01/00 کالس شهید شیرازی دکتر خوش فطرت دکتر عبادی 001001001 جداسازی چند جزئی 

 01/00-01/00 0کالس شهید همت  دکتر مقدس دکتر عبدلی 001001100 طراحی تجهیزات فرآیندی 

 01/00-01/01 کالس شهید شیرازی دکتر شهروزی دکتر عبادی 001001110 تصفیه آب و فاضالب 

 01/00-01/01 0همت کالس شهید  دکتر توکلی دکتر یگانی 001001100 بیولوژیکیبازیافت و جداسازی مواد 

 سه شنبه

00/10/0010 
 مطالب ویژه ) دکتری (

 –دکتر یگانی  -دکتر مقدس 

دکتر احمدیان  -دکتر اکبری

دکتر  -دکتر خوش فطرت –

 –دکتر حقیقی  -کاه فروشان

 دکتر رستمی زاده

 01/00-01/00 کالس شهید باکری دکتر اکبری

 چهارشنبه

10/10/0010 

 

 

 

 9-00 کالس شهید شیرازی دکتر خوش فطرت دکتر توکلی 001001110 سامانه های خاصمدلسازی ترمودینامیکی 

 9-00 کالس شهید باکری دکتر یگانی دکتر ذبیحی 001001100 دینامیک سیاالت محاسباتی 

 01/00-01/00 کالس شهید شیرازی دکتر ذبیحی دکتر بابالو 001001009 فرآیندهای جداسازی غشایی 

 01/00-01/00 0کالس شهید همت  دکتر بابالو دکتر کاه فروشان 001001100 هواکنترل آلودگی 

 01/00-01/01 کالس شهید خرازی دکتر امید احمدی دکتر احمدیان 001001100 طراحی به کمک کامپیوتر

 01/00-01/01 0کالس شهید همت  دکتر حضرتی دکتر خوش فطرت 001001101 تکنولوژی آنزیمها 

 

 شنبه

10/10/0010 

 9-00 کالس شهید شیرازی دکتر الهیاری دکتر حقیقی 001001010  کاتالیزورهای هتروژنی

 9-00 کالس شهید باکری دکتر حضرتی دکتر یگانی 001001101 انتقال جرم چند جزئی 

 9-00 کالس شهید فهمیده دکتر احمدیان دکتر خوشبوی 001001101  طراحی آماری آزمایش ها 

 01/00-01/00 کالس شهید شیرازی دکتر شفیعی دکتر  علیزاده 001001109 فرآیندهای جذب سطحی پیشرفته 

 01/00-01/00 0کالس شهید همت  دکتر واعظی دکتر فاتحی فر 001001001 مدیریت پسماندهای جامد 

 01/00-01/01 0کالس شهید همت  دکتر علیزاده دکتر شفیعی 001001001  بهینه سازی

 01/00-01/01 کالس شهید باکری دکتر خوشبوی دکتر حضرتی 001001109 میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 

 دوشنبه 

11/10/0010 

 دکتر اکبری 001001019 انتقال جرم  پیشرفته 

 

 01/00-01/00 کالس شهید باکری دکتر ذبیحی

 چهارشنبه

10/10/0010 

  0مکانیک سیاالت پیشرفته   گروه 

  0مکانیک سیاالت پیشرفته گروه 

001001011 

 

 دکتر علیزاده

 دکتر سالم

 9-00 کالس شهید شیرازی کتر ابراهیمید

 01/00-01/00 کالس شهید شیرازی دکتر واعظی دکتر ابراهیمی 001001100 زیست فناوری زیست محیطی 

 01/00-01/00 0کالس شهید همت  دکتر شکرکار دکتر شهروزی 001001001 مدل سازی 

 01/00-01/01 کالس شهید باکری دکتر شهروزی دکتر شکرکار  001001101 ی و شبیه سازی فرآیندهای زیستی  مدل ساز

 شنبه 

00/10/0010 

 پدیده های سطحی 

 

 دکتر راحمی 001001000

 

 دکتر خوشبوی

 مهندس شاهین نصیری

 کالس شهید شیرازی

 0کالس شهید همت 

00-9 

  


