
 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودی نرم افزار -کامپیوتر رشته)

 

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99نرم افزار ورودی-کامپیوتر هرشت)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 زهرا غالمی 0205646-06 اصول طراحی کامپایلر

 42/06/42 دو شنبه 06-04 3 امین عینی پور 0205642-06 4مهندسی نرم افزار

 44/06/42 یکشنبه 06-04 3 سعید دهقان 0205624-06 شبکه های کامپیوتری

 46/06/42 یکشنبه 06-04 3 جواد گلی 0205624-06 سیستم خبره

 43/06/42 چهارشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406604-06 )اخالق کاربردی(آئین زندگی

 04/06/42 شنبه 03-05 3 زهرا غالمی 0205634-06 ذخیره و بازیابی اطالعات

 40/06/42 شنبه 06-04 3 جواد گلی 0205644-06 معماری کامپیوتر

سازی طراحی و پیاده
 برنامه سازی

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 زهرا غالمی 06-0205654

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 صدیقه نوریان 0205600-06 مدار الکترونیکی

 43/06/42 چهارشنبه 03-05 3 بهمن بابایی 0205642-06 هوش مصنوعی

 40/06/42 دوشنبه 06-04 3 جواد گلی 0205650-06 طراحی الگوریتم

 46/06/42 یکشنبه 03-05 3 پورامین عینی 0205645-06 (0افزار)مهندسی نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام
تاریخ 
 امتحان

 44/06/47 یکشنبه 06-04 3 سعید دهقان 0705643-06 مهندسی اینترنت

 40/06/42 دوشنبه 06-04 3 جواد گلی 0205640-06 راصول طراحی واسط کارب

 46/06/42 یکشنبه 03-05 4 رضا حسنوند عموزاده 0406664-00 اسالمصدر تاریخ تحلیلی 

 36/06/42 چهارشنبه 03-05 3 روح الدین باقری 0205633-06 روش های محاسبات عددی



 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99ورودینرم افزار -کامپیوتر رشته)

 امتحانتاریخ  روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 3 سعید دهقان 0205064-06 هاتحلیل و طراحی سیستم 

 36/06/42 چهارشنبه 06-04 3 بهمن بابایی 0205063-06 نظریه زبان ها و ماشین ها

 طراحی کامپیوتری سیستم های 

 40/06/42 شنبه 06-04 3 بهمن بابایی 0205062-06 دیجیتال

زبان ریزپردازنده ها و 
 اسمبلی

 42/06/42 دوشنبه 06-04 3 صدیقه نوریان 06-0205065

 04/06/42 شنبه 06-04 3 زهرا غالمی 0205060-06 سیستم عامل

 46/06/42 یکشنبه 03-05 4 رضا حسنوند عموزاده 0406664-00 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 40/06/42 دوشنبه 06-04 3 جواد گلی 0205650-06 طراحی الگوریتم

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودی نرم افزار-کامپیوتر رشته)

 تاریخ امتحان روز امنحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 42/06/42 دوشنبه 06-04 3 زهرا غالمی 0404650-00 ساختمان های داده

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 4 دکتر محمد فیضیان 0404654-06 زبان تخصصی

 36/06/42 چهارشنبه 06-04 3 اسماعیل کوشکی 0404600-00 ریاضیات مهندسی

 40/06/42 دوشنبه 06-04 3 رسول کالنتری 0404653-06 مدارهای الکتریکی

 40/06/42 شنبه 06-04 3 مریم عیسوندی 0404604-06 مدارهای منطقی

 04/06/42 شنبه 06-04 3 الدین باقری روح 0404622-00 یآمار و احتماالت مهندس

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 پورمصطفی قدم 0404664-06 4ریاضی 

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 اسماعیل کوشکی 0404664-06 ریاضی گسسته

 

 

 

 

 

 



 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودینرم افزار -کامپیوتر رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 الدین باقریروح 0404625-06 0ریاضی عمومی

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 3 ناهید محمدی 0404624-06 0فیزیک

 40/06/42 دوشنبه 06-04 3 بهمن بابایی 0404606-06 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 42/06/42 دوشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406662-06 تفسیر موضوعی قرآن

 04/06/42 شنبه 03-05 3 زهرا سلطان پور 0406664-06 زبان فارسی

 40/06/42 شنبه 03-05 3 دکتر محمد فیضیان 0406660-06 زبان انگلیسی عمومی

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودیفناوری اطالعات  رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

آمار و احتماالت 
 مهندسی

 04/06/42 شنبه 06-04 3 روح الدین باقری 06-0404622

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 3 اسماعیل کوشکی 0404624-06 معادالت دیفرانسیل

 36/06/42 چهارشنبه 06-04 4 محسن پورترکارونی 0404636-06 زبان تخصصی

 42/06/42 دوشنبه 06-04 3 زهرا غالمی 0404650-06 ساختمان های داده

 40/06/42 شنبه 06-04 3 مریم عیسوندی 0404604-06 مدارهای منطقی

 46/06/42 یکشنبه 03-05 4 رضا حسنوند عموزاده 0406664-00 تاریخ تحلیلی اسالم

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 اسماعیل کوشکی 0404664-06 ریاضیات گسسته

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 پورمصطفی قدم 0404664-06 4ریاضی 

 

 

 

 

 

 

 



 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99ورودیفناوری اطالعات  رشته)

 تاریخ امتحان امتحانروز  ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 اسماعیل کوشکی 0404625-00 0ریاضی عمومی

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 3 ناهید محمدی 0404624-00 0فیزیک

 40/06/42 دوشنبه 06-04 3 مریم عیسوندی 0404606-00 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 40/06/42 شنبه 03-05 3 فیضیانمحمد دکتر  0406660-00 زبان انگلیسی

 42/06/42 دوشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406665-00 0اندیشه اسالمی

 04/06/42 شنبه 03-05 3 زهرا سلطان پور 0406664-04 زبان فارسی

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودی حسابداری رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 04/06/42 شنبه 06-04 2 علی امیدی 0403602-06 3اصول حسابداری

 40/06/42 شنبه 06-04 2 مصطفی قدم پور 0403660-06 آمار و کاربرد آن در مدیریت

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 فاطمه فرج زاده 0403662-06 مالیه عمومی

 36/06/42 چهارشنبه 06-04 3 سعید دهقان 0403600-06 کامپیوتر در مدیریتمبانی و کاربرد 

 42/06/42 دوشنبه 06-04 4 علی امیدی 0403664-06 پول،ارز و بانکداری

 46/06/42 یکشنبه 03-05 4 رضا حسنوند عموزاده 0406664-06 اسالم تاریخ تحلیلی

 4اصول حسابداری
 43/06/42 چهارشنبه 06-04 2 علی امیدی 0403604-06 )مربوط به دانشجویان افتاده( 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94-95 تحصیلی سال اول نیمسالامتحانی  برنامه

 (99 ورودی تربیت بدنی رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 04/06/42 شنبه 03-05 3 زهرا سلطان پور 0406664-04 فارسی عمومی

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 دکتر رحیم میرنصوری 0400664-06 بهداشت و ورزش

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 دکتر رحیم میرنصوری 0400600-06 تاریخ تربیت بدنی

 36/06/42 چهارشنبه 06-04 4 دکتر رحیم میرنصوری 0400604-06 روش آموزش تربیت بدنی

 44/06/42 یکشنبه 06-04 4 داود کوشکی 0400665-06 زیست شناسی

 46/06/42 یکشنبه 06-04 4 دکتر رحیم میرنصوری 0400664-06 فیزیولوژی انسانی

 43/06/42 چهارشنبه 03-05 4 رضا حسنوند عموزاده 0406606-06 انقالب اسالمی ایران

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودیآموزش زبان انگلیسی  رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 40/06/42 شنبه 06-04 2 محسن ترکارونی 0405606-06 3خواندن و درک مطلب

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 افشین رضایی 0405600-06 دستور زبان پیشرفته

 04/06/42 شنبه 06-04 2 بهروز کالنتری 0405604-06 3گفت و شنود

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 محسن ترکارونی 0405664-06 روانشناسی تربیتی

 42/06/42 دوشنبه 06-04 4 بهروز کالنتری 0405603-06 0کلیات زبان شناسی

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 4 محسن ترکارونی 0405646-06 جامعه شناسی آموزش و پرورش

 46/06/42 یکشنبه 03-05 4 عموزادهرضا حسنوند  0406664-06 تاریخ تحلیلی

 

 

 

 

 

 

 

 



 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودی آموزش زبان انگلیسی رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان  واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 46/06/42 یکشنبه 06-04 2 محسن ترکارونی 0405660-06 0خواندن و درک مطلب

 44/06/42 یکشنبه 06-04 2 افشین رضایی 0405664-06 0دستور نگارش

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 2 بهروز کالنتری 0405663-06 0گفت و شنود

 36/06/42 چهارشنبه 06-04 4 بهروز کالنتری 0405662-06 فنون یادگیری

 04/06/42 شنبه 03-05 3 زهرا سلطان پور 0406664-06 زبان فارسی 

 42/06/42 دوشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406665-06 0اندیشه اسالمی

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودی روان شناسی رشته) 

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 40/06/42 دوشنبه 06-04 4 فاطمه بازوند 0402646-06 روان شناسی دین

 04/06/42 شنبه 06-04 4 مهدی یوسفوند 0402602-06 4روان شناسی تحولی

 40/06/42 شنبه 06-04 3 میرنصوری دکتر رحیم 0402662-06 )کمی و کیفی(روش تحقیق

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 مسلم دانش پایه 0402643-06 0متون روان شناسی

 46/06/42 یکشنبه 06-04 4 دانش پایه مسلم 0402604-06 انگیزش و هیجان

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 فاطمه بازوند 0402602-06 روان شناسی شناختی

 36/06/42 چهار شنبه 06-04 4 فاطمه بازوند 0402636-06 آموزه های روان شناختی در حدیث

 42/06/42 دوشنبه 06-04 4 رضا شاهمرادی 0402604-06 آسیب شناسی اجتماعی

 43/06/42 چهارشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406604-06 آئین زندگی)اخالق کاربردی(

 

 

 

 

 

 



 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

  (99ورودی روانشناسی رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 46/06/42 یکشنبه 06-04 4 پایه مسلم دانش 0402606-06 احساس و ادراک

 04/06/42 شنبه 06-04 4 مهدی یوسفوند 0402602-06 4یروان شناسی تحول

 44/06/42 یکشنبه 06-04 4 مرتضی مرادی 0402604-06 فلسفه علم روان شناسی

 40/06/42 شنبه 06-04 3 دکتر رحیم میرنصوری 0402662-06 )کمی و کیفی(روش تحقیق

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 مسلم دانش پایه 0402644-06 یادگیریروان شناسی 

 40/06/42 دوشنبه 06-04 4 مهدی یوسفوند 0402644-06 آموزه های روان شناختی در قرآن

 36/06/42 چهارشنبه 06-04 4 فاطمه بازوند 0402633-06 مبانی مشاوره و راهنمایی

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 مرتضی مرادی 0402600-06 روان شناسی اجتماعی کاربردی

 43/06/42 چهارشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406660-06 4اندیشه اسالمی

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودیروان شناسی  رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

در روان  مباحث اساسی
 0شناسی

 46/06/42 یکشنبه 06-04 4 مسلم دانش پایه  06-0402660

 43/06/42 چهارشنبه 03-05 4 حوری سیفی 0402662-06 انسان از دیدگاه اسالم

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 مسلم دانش پایه 0402660-06 آمار توصیفی

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 دکتر رحیم میرنصوری 0402664-06 فیزیولوژی اعصاب و غدد

 44/06/42 یکشنبه 06-04 4 حوری سیفی 0402605-06 معرفت شناسی

 36/06/42 چهارشنبه 03-05 4 قدرت دیناروند 0402644-06 مبانی جامعه شناسی

 04/06/42 شنبه 03-05 3 زهرا سلطان پور 0406664-00 فارسی عمومی

 40/06/42 شنبه 03-05 3 فیضیاندکترمحمد  0406660-06 زبان انگلیسی عمومی

 

 

 

 

 

 



 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودیعلوم باغبانی  رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 42/06/42 دوشنبه 06-04 3 دکتر ماشااله دانشور 0400603-06 فیزیولوژی گیاهی

 46/06/42 یکشنبه 03-05 4 رضا حسنوند عموزاده 0406664-06 تحلیلیتاریخ 

 36/06/42 چهارشنبه 06-04 3 دکتر هادی احمدی 0302634-06 طرح آزمایشهای کشاورزی

 04/06/42 شنبه 06-04 2 مظفر دولتشاه 0400660-06 میوه های مناطق معتدله

 40/06/42 شنبه 06-04 3 فاطمه بیرانوند 0400605-06 گیاهان دارویی

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 3 فرشته بازگیر 0400634-06 آفات حشره شناسی  و دفع

 

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودی ته گیاهپزشکیرش)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 04/06/42 شنبه 06-04 3 زینب امیری 0302602-06 اقتصاد و مدیریت کشاورزی 

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 3 دکتر عبدالرضا احمدی 0302632-06 علفهای هرز و کنترل آنها

 36/06/42 چهارشنبه 06-04 3 دکتر هادی احمدی 0302634-06 یطرح آزمایشهای کشاورز

 44/06/42 یکشنبه 06-04 3 فاطمه بیرانوند 0302600-06 باغبانی عمومی

 40/06/42 دوشنبه 03-05 4 اکبر مهری 0302652-06 هوا و اقلیم شناسی

 42/06/42 دوشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406662-06 تفسیر موضوعی قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 



 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودی گیاهپزشکی رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 فرشته بازگیر 0302663-06 آفات انباری

 42/06/42 دوشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406662-06 تفسیر موضوعی قرآن

 04/06/42 شنبه 06-04 3 دکتر هادی احمدی 0302664-06 آمار و احتماالت

 40/06/42 دوشنبه 03-05 4 اکبر مهری 0302652-06 هوا و اقلیم شناسی

 46/06/42 یکشنبه 06-04 4 دکتر شهریار جعفری 0302620-06 کنه شناسی

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 پورزهرا میرزایی 0302650-06 میکروبیولوژی عمومی

 43/06/42 چهارشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406604-06 )اخالق کاربردی(آئین زندگی

 44/06/42 یکشنبه 06-04 0 دکتر فیض هللا شهیازی 0302645-06 تکنولوژی مبارزه شیمیایی

 40/06/42 شنبه 06-04 3 یزایشه هللا ضیف دکتر 0302624-06 ماشینهای کشاورزی

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودی  گیاهپزشکی رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 04/06/42 شنبه 06-04 3 مریم شاهیوند 0302623-06 قارچ شناسی 

 0302632-06 سم شناسی 
 مریم شاهیوند
 فرشته بازگیر

 40/06/42 دوشنبه 04-06 3

 36/06/42 چهارشنبه 03-05 4 دکتر شهریار جعفری 0302604-06 اصول کنترل آفات گیاهی 

اصول کنترل بیماریهای 
 گیاهی 

 44/06/42 سه شنبه 06-04 4 مریم شاهیوند 06-0302603

 40/06/42 شنبه 06-04 3 دکتر محمد فیضان 0302644-06 خاکشناسی عمومی

 42/06/42 دوشنبه 06-04 4 دکتر خسرو عزیزی 0302656-06 مبانی کشاورزی پایدار

 43/06/42 چهارشنبه 03-05 4 عموزادهرضا حسنوند  0406606-06 انقالب اسالمی

ویروسها و پروکاریوتهای 
 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 مریم شاهیوند 0302655-06 بیماریزای گیاهی

 

 

 

 

 

 



 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

  (99ورودیگیاهپزشکی  رشته)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 43/06/42 چهارشنبه 06-04 3 دکتر شهریار جعفری 0404603-06 حشره شناسی

 3 دکتر خسرو عزیزی 0404620-06 اکولوژی عمومی
 

04-06 
 44/06/42 سه شنبه

 40/06/42 شنبه 06-04 3 سمیرا سهراب نژاد 0404656-06 بیوشیمی

 04/06/42 شنبه 03-05 3 زهرا سلطان پور 0406664-00 فارسی عمومی

 44/06/42 یکشنبه 06-04 3 مریم شاهیوند 0404632-06 بیماری شناسی گیاهی

 36/06/42 چهارشنبه 03-05 4 زهرا میرزایی پور 0404604-06 نماتد شناسی

 

 94-95 تحصیلی سال اول نیمسال امتحانی برنامه

 (99 ورودی  ه گیاهپزشکیرشت)

 تاریخ امتحان روز امتحان ساعت امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام

 42/06/42 دوشنبه 03-05 4 الهیمجید فتح 0406665-06 0اندیشه اسالمی

 40/06/42 شنبه 03-05 3 دکتر محمد فیضیان 0406660-00 زبان انگلیسی عمومی

 04/06/42 شنبه 06-04 3 دکتر خسرو عزیزی 0404622-06 0گیاهشناسی

 36/06/42 چهارشنبه 03-05 4 ناهید محمدی 0404624-06 فیزیک عمومی

 0404622-06 شیمی عمومی
سمیرا سهراب 

 نژاد
 43/06/42 چهارشنبه 04-06 3

 44/06/42 سه شنبه 06-04 3 پورزهرا میرزایی 0404652-06 جانورشناسی

 46/06/42 یکشنبه 06-04 4 صدیقه نوریان 0404655-06 آشنایی با کامپیوتر

 


