
مراقبين شماره صندلیمحل امتحانعنوان استادظرفيتنام درسگروه درسکد درسساعتتاريخ

خدابنده لو41-1سالنسارا-ميهن دوست41مبانی مهندسی برق و الكترونيك1401/03/2811:0024812241

جوادی53-44سالنمرتضی-حمزه زاده10اصول راکت ها1401/03/2811:0024812831

مشموله92-56سالنکامران-قاسم زاده 136عمليات واحد1401/03/2811:00443332

--مجازیمينا- قنبری60ديناميك ماشين1401/03/2811:00248281

ولی زاده-B207محمد-قديری 226شيمی معدنی1401/03/2811:00844311

-22-1سالنصابر-يكانی 22مكانيك سياالت زيستی1401/03/2908:302482171

آقالو22-1سالنروزبه-مرادی 22کنترل اتوماتيك1401/03/2911:0024812371

موسی خانی44-30سالنرحمانی رضائيه آرش14کنترل اتوماتيك1401/03/2911:00248311

-90-50سالنسيما- رضوان طلب240ترموديناميك مهندسی شيمی1401/03/2911:00443271

صولتی فر-B207رضا- رفيعی214ترموديناميك مهندسی شيمی1401/03/2911:00443272

خدابنده لو-B204محمد-قديری 10کاربرد نظريه گروه در شيمی1401/03/2911:00844501

--مجازیصادق-اميرزادگان13ديناميك1401/03/2914:0024812251

--مجازیصادق-اميرزادگان23ديناميك1401/03/2914:00248141

صولتی فر28-1سالناحمد- اعتمادی28اقتصاد و طرح مهندسی1401/03/2914:00443412

--مجازیصادق-اميرزادگان16ارتعاشات مكانيكی1401/03/3011:0024812351

--مجازیصادق-اميرزادگان32ارتعاشات مكانيكی1401/03/3011:00248291

مشموله-B207پريسا- قناتی25مكانيك مدارهای فضائی1401/03/3011:0024812521

آقالو51-1سالنسيما- رضوان طلب51سينتيك و طراحی راکتور1401/03/3011:00443371

موسی خانی83-60سالنمجتبی-نصيری نژاد 23فناوری پليمرها1401/03/3011:00844591

جوادی7-1سالنحسين-سلطانی پور 7انتقال حرارت1401/03/3111:0024812381

امتحانی و محل برگزاری امتحانات دانشکده انرژی های تجدید پذیربرنامه
.، سمت راست سالن چند منظوره دانشگاه میباشد که بر روی برگه شماره صندلی آنها نام دانشکده انرژی های تجدیدپذیر درج شده است"محل امتحان"در ستون "سالن"منظور از -

.میباشد به بازه شماره صندلی مربوط به آن درس توجه فرمایند"سالن"که محل برگزاری امتحان آنها دانشجویان محترم لطفا در دروسی-

.به هیچ عنوان ننشینیدبر روی صندلی های که دارای شماره نمیباشند "سالن"لطفا در -



-34-8سالنحسين-سلطانی پور 126انتقال حرارت 1401/03/3111:00248271

آقالو63-35سالنزينب-حسينی دستگردی28طراحی دستگاههای تبادل جرمی و حرارت1401/03/3111:004431261

موسی خانی90-65سالنفرشاد-خيری 225شيمی تجزيه1401/03/3111:00844201

ولی زاده14-1سالنحسين-سلطانی پور 14محاسبات عددی1401/03/3114:00224622072

جوادی44-15سالنپريسا- قناتی29 1مقاومت مصالح1401/03/3114:0024812261

-64-45سالنپريسا- قناتی119مقاومت مصالح 1401/03/3114:00248151

موسی خانی77-65سالنروزبه-مرادی 112طراحی هواپيما 1401/03/3114:0024812441

-93-77سالنفرشاد-خيری 16روشهای جداسازی در شيمی1401/03/3114:00844461

خدابنده لو-B207الهام-جنت دوست 121انتقال حرارت1401/03/3114:00443281

--مجازیصابر-عزيزی شيروانشاهی 2مفاومت مصالح 1401/04/0111:0024812541

--مجازیصابر-عزيزی شيروانشاهی 241مقاومت مصالح 1401/04/0111:00248251

ولی زاده24-1سالناحمد- اعتمادی24کاربرد رياضيات در مهندسی شيمی1401/04/0111:00443401

جوادی56-25سالنمجتبی-نصيری نژاد 31کاربرد رياضيات در مهندسی شيمی1401/04/0111:00443402

-87-60سالنالهام-جنت دوست 27نانوشيمی1401/04/0111:00844421

آقالو35-1سالنمرتضی-حمزه زاده35اصول جلو برنده ها1401/04/0114:0024812491

موسی خانی52-40سالنحسين-سلطانی پور 212انتقال حرارت 1401/04/0114:002482011

-74-60سالنفاطمه- بهادری114مكانيك سياالت1401/04/0114:00443231

ولی زاده31-1سالنمهدی-بهمنی 31علم مواد1401/04/0208:3024812361

موسی خانی21-1سالنسيدحامد-حسينی 221طراحی اجزا 1401/04/0211:00248241

جوادی44-30سالنسيما- رضوان طلب114ترموديناميك مهندسی شيمی1401/04/0211:00443261

--مجازیروزبه-مرادی 27زبان تخصصی مهندسی هوافضا1401/04/0214:0024812481

--مجازیروزبه-مرادی 33زبان تخصصی مكانيك1401/04/0214:00248351

مشموله14-1سالنعليرضا-بهروز سرند 14کاربرد رايانه در شيمی1401/04/0214:00844661

-23-15سالنعليرضا-بهروز سرند 8کاربرد رايانه در شيمی1401/04/0214:00844662

--مجازیفقيهه- اقبالی فام23فيزيك پايه الكتريسيته و مغناطيس ساخت و توليد1401/04/0408:30192071

--مجازیفرخ- مبادرثانی7مكانيك سياالت1401/04/0411:0024812301

--مجازیفرخ- مبادرثانی145مكانيك سياالت 1401/04/0411:00248201



صولتی فر42-1سالناحمد- اعتمادی242مكانيك سياالت1401/04/0411:00443241

-90-45سالناحمد- اعتمادی245مكانيك سياالت1401/04/0411:00443242

موسی خانی-B207آرش- افغان226شيمی آلی1401/04/0411:00844151

ولی زاده43-1سالنزينب-حسينی دستگردی43مهندسی نفت1401/04/0414:004431501

جوادی14-1سالنالهام-جنت دوست 214انتقال حرارت1401/04/0508:30443291

موسی خانی13-1سالنروزبه-مرادی 213مكانيك پرواز 1401/04/0511:0024812471

-48-15سالنصابر-يكانی 233مكانيك سياالت 1401/04/0511:00248211

خدابنده لو88-50سالنمجتبی-نصيری نژاد 33فرايندهای نو در مهندسی شيمی1401/04/0511:004431621

مشموله-B207محمد-قديری 26شيمی صنايع معدنی1401/04/0511:00844571

جوادی25-1سالنفاطمه- بهادری25رياضی مهندسی1401/04/0514:00224622211

-56-27سالنمرتضی- بياتی129آيروديناميك 1401/04/0514:0024812421

صولتی فر77-58سالنسهراب-عبداله زاده مقدم تيمورلو 19مديريت و کنترل پروژه1401/04/0514:00248361

-95-78سالنساالر-مشكوة 117شيمی صنعتی1401/04/0514:00844381

--مجازیصادق-اميرزادگان27استاتيك1401/04/0608:3024812231

--مجازیصادق-اميرزادگان36استاتيك1401/04/0608:30248131

جوادی27-1سالنمحمد حسين-امراللهی 227مبانی مهندسی برق 1401/04/0608:30248331

-72-30سالنالهام-جنت دوست 42شيمی فيزيك مهندسی شيمی1401/04/0608:30443351

موسی خانی19-1سالنروزبه-مرادی 119مكانيك پرواز 1401/04/0611:0024812461

جوادی44-20سالنسجاداله- رضازاده 124ترموديناميك 1401/04/0611:00248171

صولتی فر62-45سالنرحيم-حسن زاده 17طراحی مبدلهای حرارتی1401/04/0611:002482051

آقالو92-63سالنآرش- افغان29شيمی آلی مهندسی شيمی1401/04/0611:00443131

--مجازیمحمد-قديری 221شيمی عمومی1401/04/0611:00844091

--مجازیپيمان-مشهدی کشتيبان 23استاتيك1401/04/0708:30192081

ولی زاده27-1سالنرحيم-حسن زاده 12رياضی مهندسی1401/04/0708:30224622212

--سالنرحيم-حسن زاده 14رياضی مهندسی1401/04/0708:30248111

جوادی44-30سالنساالر-مشكوة 14انتقال جرم1401/04/0708:30443321

صولتی فر13-1سالنمرتضی- بياتی213آيروديناميك 1401/04/0711:0024812431



موسی خانی50-20سالنسجاداله- رضازاده 230ترموديناميك 1401/04/0711:00248181

-75-55سالنعليرضا-بهروز سرند 19کارگاه نرم افزار مهندسی1401/04/0711:00443191

مشموله-B207نازيال- خرم مسلك 132شيمی فيزيك1401/04/0711:00844241

جوادی21-1سالنمرتضی-حمزه زاده121ترموديناميك 1401/04/0808:3024812311

-49-30سالنزينب-حسينی دستگردی19فرايندهای پااليش1401/04/0808:304431031

خدابنده لو31-1سالنمرتضی- بياتی31آئين نگارش و گزارش نويسی فنی1401/04/0811:0024812221

موسی خانی59-35سالنفرشاد-خيری 24اصول تصفيه آب و  پسابهای صنعتی1401/04/0811:00844821

--مجازیمهدی-بهمنی 46علم مواد1401/04/0811:00248161

--مجازیمحمد-سيروس آذر 25موازنه انرژی و مواد1401/04/0811:00443221

--مجازیکامران-قاسم زاده 14موازنه انرژی و مواد1401/04/0811:00443222

مشموله20-1سالناحمد- اعتمادی20محاسبات عددی1401/04/0814:00224622074

-40-25سالنساالر-مشكوة 15محاسبات عددی1401/04/0814:00224622075

-55-45سالنپريسا- قناتی9طراحی سازه های صنايع هوايی1401/04/0814:0024812511

--مجازیمرتضی- بياتی32مقدمه ای بر مهندسی هوافضا1401/04/0908:3024812291

جوادی24-1سالنعبدالرحمان-دادوند 4مقدمه ای بر سياالت محاسباتی1401/04/0908:302482121

---عبدالرحمان-دادوند 20مقدمه ای بر سياالت محاسباتی1401/04/0908:30248421

موسی خانی29-1سالنپريسا-نباتی 29آمار و احتماالت1401/04/0911:0024812601

-68-35سالنهادی- عبداللهی33روشهای توليد و کارگاه1401/04/0911:00248381

خدابنده لو20-1سالنمرتضی- بياتی20محاسبات عددی1401/04/0914:00224622073

آقالو62-25سالنيعقوب-پوراسد 137مبانی مهندسی برق 1401/04/0914:00248321

-94-70سالنآرش- افغان24شيمی دارويی1401/04/0914:00844521


