
 بسمه تعالی

 94-95نیمسال دوم سالتحصیلی  اتبرنامه امتحان

 مرکز آموزش عالی پلدختر

 (امتحانات پایان ترمنکات مهم آموزشی در خصوص )

        

     .رعایت نظم و انضباط در جلسه امتحان برای عموم دانشجویان الزامی می باشد 

 الزامی می باشد در غیر اینصورت از حضور در جلسه امتحان ممانعت بعمل می آید. (428گزارش)مراه داشتن کارت ورود بجلسهه 

 .از بهمراه داشتن کتاب،کیف،جزوه و هر گونه یادداشت جداً خودداری فرمائید 

  قوانین و مقررات آموزشی برخورد و به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد. برابربا متقلبین 

  در محل آزمون حضور داشته باشد. از شروع امتحاندقیقه قبل  30دانشجو می بایست 

  از آوردن تلفن همراه جداً  به کمیته انضباطی ارجاع داده می شود.دانشجو جلسه امتحان تقلب محسوب می شود و  تلفن همراه درآوردن(

 خودداری نمایید(

 ه واحد آموزش اطالع رسانی نمایند.دارند یک ساعت قبل از شروع امتحان ب دانشجویانی که تداخل امتحانی 

 دانشجو خود عهده به احتمالی عواقب و شد خواهید محسوب غایب اینصورت، غیر در اید، کرده امضا را آزمون صورتجلسه که شوید مطمئن 

 . نماید ارائه شما به امضا جهت را صورتجلسه تا بخواهید مراقب از آزمون جلسه ترک از قبل حتماً لذا. است



 

 

 

 

 

 

 

 

 94-95 تحصیلی سالدوم  نیمسال برنامه امتحانی

 (91 ورودی نرم افزار -کامپیوتر رشته)

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

 29/3/95 10-12 شنبه           3 زهرا پورجمشید 1415073-60 اینترنتمهندسی 

 1710009-60 تاریخ تحلیلی صدر اسالم
رضا حسنوند 

 عموزاده
 24/3/95 10-12 دوشنبه        2

 31/3/95 10-12 دوشنبه        3 پورامین عینی 1415075-60 1افزار نرم

 

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

آشنایی با دفاع 

1710013-60 مقدس  
هاشم 

 ستاری
10-12 سه شنبه 2  1/4/ 95  



 

 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (92نرم افزار ورودی-کامپیوتر هرشت)

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

تاریخ 
 امتحان

 22/3/95 10-12 شنبه 3 محرم جعفری 1415049-60 شبکه های کامپیوتری

 26/3/95 10-12 چهارشنبه 3 زهرا غالمی 1415020-60 اصول طراحی کامپایلر

 31/3/95 10-12 دوشنبه 3 امین عینی پور 1415112-60 نرم افزارمهندسی 

 29/3/95 13-15 شنبه 3 محرم جعفری 1415113-60 هوش مصنوعی وسیستم خبره

 24/3/95 13-15 دوشنبه 2 مجید فتح الهی 1710005-60 1اندیشه اسالمی

 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2 مجید فتح الهی 1710008-60 تفسیر موضوعی قران

 تحلیل و طراحی سیستم ها

 )دانشجویان افتاده(
 5/4/95 10-12 شنبه 3 زهرا غالمی 60-1712075

 2مهندسی نرم افزار 
 )دانشجویان افتاده(

 31/3/95 10-12 دوشنبه 3 امین عینی پور 60-1415074

 



 

 

 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (93ورودینرم افزار -کامپیوتر رشته)

 روز امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام
ساعت 

 امتحان

تاریخ 

 امتحان

 1712013-60 معماری کامپیوتر
مریم 

 عیسوندی
 24/3/95 10-12 دوشنبه 3

 1712018-60 طراحی الگوریتم
زهرا 

 پورجمشید
 8/4/95 10-12 سه شنبه 3

 

 22/3/95 10-12 شنبه 3 صدیقه نوریان 1712066-60 سیگنالها و سیستمها

 5/4/95 10-12 شنبه 3 امین عینی پور 1712076-60 پایگاه داده ها

 29/3/95 10-12 شنبه 3 امین عینی پور 1712086-60 طراحی شی گرای سیستمها

 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2 مجید فتح الهی 1710012-60 (آیین زندگی)اخالق کاربردی

 

 



 

 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (94 ورودی نرم افزار-کامپیوتر رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 22/3/95 10-12 شنبه 3 معصومه رشیدی 1712046-60 2ریاضی عمومی

 31/3/95 10-12 دوشنبه 3 ناهید محمدی 1712048-60 2فیزیک

 29/3/95 10-12 شنبه 3 نصیریلیال  1712054-60 ریاضیات گسسته

 6/4/95 10-12 یکشنبه 3 زهرا غالمی 1712014-60 برنامه سازی پیشرفته

 1712049-60 معادالت دیفرانسیل
اسماعیل 

 کوشکی
 25/3/95 10-12 سه شنبه 3

 1710010-60 انقالب اسالمی
رضا حسنوند 

 عموزاده
 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2

 26/3/95 10-12 چهارشنبه 3 ناهید محمدی 1712047-60 (افتاده انیدانشجو) 1 کیزیف

 1/4/95 10-12 سه شنبه 3 روح الدین باقری 1712045-60 افتاده(  )دانشجویان 1ریاضی عمومی

 24/3/95 10-12 دوشنبه 3 بهمن بابایی 1712052-60 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 



 

 

 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (93 ورودیفناوری اطالعات  رشته)

 روز امتحان واحد مدرس گروه و درس کد درس نام
ساعت 

 امتحان 

تاریخ 

 امتحان

 24/3/95 10-12 دوشنبه 3 مریم عیسوندی 1712013-60 معماری کامپیوتر

 5/4/95 10-12 شنبه 3 زهرا پورجمشید 1712018-61 طراحی الگوریتم

 29/3/95 10-12 شنبه 3 روح الدین باقری 1712061-60 ریاضیات مهندسی

 2/4/95 13-15 چهارشنبه 3 زهرا پورجمشید 1712032-60 اصول فناوری اطالعات

 31/3/95 10-12 دوشنبه 2 بهمن بابایی 1712060-61 روش پژوهش و ارائه

 8/4/95 10-12 سه شنبه 3 رسول کالنتری 1712053-60 مدار الکتریکی

 25/3/95 10-12 سه شنبه 3 زهرا سلطان پور 1710002-60 فارسی عمومی

 



 

 94-95 تحصیلی سالدوم  نیمسال برنامه امتحانی

 (94ورودیفناوری اطالعات  رشته)

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

تاریخ 

 امتحان

 1710009-60 تاریخ تحلیلی صدر اسالم
رضا حسنوند 

 عموزاده
 24/3/95 10-12 دوشنبه 2

 1712046-61 2ریاضی عمومی
علی 

 دوستمرادی
 22/3/95 10-12 شنبه 3

 31/3/95 10-12 دوشنبه 3 ناهید محمدی 1712048-61 2فیزیک

 5/4/95 10-12 شنبه 3 اسماعیل کوشکی 1712049-61 معادالت دیفرانسیل

 2/4/95 13-15 چهارشنبه 3 مریم عیسوندی 1712014-61 برنامه سازی پیشرفته

 29/3/95 10-12 شنبه 3 لیال نصیری 1712054-61 ریاضیات گسسته

  1فیزیک 

 )دانشجویان افتاده(
 26/3/95 10-12 چهارشنبه 3 ناهید محمدی 60-1712047

 1ریاضی عمومی
 )دانشجویان افتاده( 

 1/4/95 10-12 شنبهسه  3 روح الدین باقری 60-1712045

 

 

 



 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (93 ورودی حسابداری رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 29/3/95 13-15 شنبه 4 حسین کاکانژادی فرد 1713019-60 1حسابداری میانه

 23/3/95 10-12 یکشنبه 3 فروزان شفیعی 1713023-60 1حسابداری صنعتی

 25/3/95 10-12 سه شنبه 3 محمد آرمند 1713026-60 1حسابرسی

 31/3/95 10-12 دوشنبه 3 فهیمه پورملکیان 1713007-60 پژوهش عملیاتی

 2/4/95 13-15 چهارشنبه 3 مصطفی قدم پور 1713005-60 (2ریاضیات و کاربرد در مدیریت)

 5/4/95 10-12 شنبه 3 محسن صبا 1713028-60 اصول و مبانی تنظیم بودجه دولتی

 

 

 

 



 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (93 ورودیآموزش زبان انگلیسی  رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 24/3/95 13-15 دوشنبه 2 وحید پورمرادی 1715017-60 نگارش پیشرفته

 26/3/95 10-12 چهارشنبه 2 زینب بخشیوند 1715015-60 نمونه های نثر ساده

 22/3/95 10-12 شنبه 2 بهروز کالنتری 1715019-60 2کلیات زبانشناسی

 30/3/95 10-12 یکشنبه 4 محسن ترکارونی 1715033-60 اصول و فلسفه آموزش و پرورش

 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2 مجید فتح الهی 1710008-60 تفسیر موضوعی قران

 5/4/95 10-12 شنبه 2 محسن ترکارونی 1715016-60 کاربرد اصطالحات

          1کلیات زبان شناسی

 1/4/95 10-12 سه شنبه 2 یترکارون محسن 1715013-60 )دانشجویان افتاده(

 1/4/95 10-12 سه شنبه 4 زهرا ترکارونی 1715010-60 3خواندن و درک مطلب

 

 

 



 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (94 ورودی آموزش زبان انگلیسی رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 22/3/95 10-12 شنبه 4 زهرا ترکارونی 1715005-60 2خواندن و درک مطلب

 24/3/95 13-15 دوشنبه 4 وحید پورمرادی 1715006-60 2دستور نگارش

 30/3/95 10-12 یکشنبه 4 بهروز کالنتری 1715007-60 2گفت و شنود

 26/3/95 10-12 چهارشنبه 2 بهروز کالنتری 1715008-60 آوا شناسی

 5/4/95 10-12 شنبه 2 محسن ترکارونی 1715014-60 اصول و روش ترجمه

 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2 مجید فتح الهی 1710006-60 2اندیشه

 

 

 

 



 

 

 94-95 تحصیلی سالدوم  نیمسال امتحانیبرنامه 

 (92 ورودی روان شناسی رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 23/3/95 10-12 یکشنبه 2 مرتضی مرادی 1714017-60 روانشناسی شخصیت

 29/3/95 13-15 شنبه 3 مرتضی مرادی 1714026-60 روان سنجی

 22/3/95 10-12 شنبه 2 مسلم دانش پایه 1714028-60 روانشناسی تربتی

 8/4/95 10-12 سه شنبه 2 دکتر میردریکوند 1714031-60 1آسیب شناسی روانی

فناوری اطالعات در 

 روانشناسی
60-1714034 

مسلم دانش 

 پایه
 31/3/95 10-12 دوشنبه 2

 1714052-60 1آزمونهای روانشناختی
دکتر فضل اله 

 میردریکوند
 6/4/95 10-12 یکشنبه 2

 1714040-60 علوم اعصاب شناختی
دکتر رحیم 
 میرنصوری

 5/4/95 10-12 شنبه 2

 1710010-60 انقالب اسالمی
رضا حسنوند 

 عموزاده
 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2

 25/3/95 10-12 سه شنبه 2 مرتضی مرادی 1714003-60 تاریخ و مکاتب روانشناسی

 



 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال امتحانیبرنامه 

  (93ورودی روانشناسی رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 25/3/95 10-12 سه شنبه 2 بهروز کالنتری 1714023-60 1متون روانشناسی

 6/4/95 10-12 یکشنبه 2 سمیرا میری 1714012-60 انگیزش و هیجان

 23/3/95 10-12 یکشنبه 2 مرتضی مرادی 1714017-60 روانشناسی شخصیت

 1714018-60 روانشناسی شناختی
دکنر فض اله 

 میردریکوند
 31/3/95 10-12 دوشنبه 2

 8/4/95 10-12 سه شنبه 2 یریم رایسم 1714020-60 روان شناسی دین

 22/3/95 10-12 شنبه 2 یریم رایسم 1714030-60 حدیثآموزه های روان شناختی در 

 29/3/95 13-15 شنبه 2 قدرت دیناروند 1714062-60 آسیب شناسی اجتماعی

 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2 مجید فتح الهی 1710012-61 آیین زندگی)اخالق کاربردی(

 

 

 



 

 

 94-95 تحصیلی سالدوم  نیمسال برنامه امتحانی

 (94 ورودیروان شناسی  رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 6/4/95 10-12 یکشنبه 2 مسلم دانش پایه 1714002-60 2مباحث اساسی روانشناسی

 22/3/95 10-12 شنبه 3 مسلم دانش پایه 1714007-60 آمار استنباطی

 1714011-60 روانشناسی فیزیولوژیک
دکتر رحیم 
 میرنصوری

 8/4/95 10-12 سه شنبه 2

 29/3/95 13-15 شنبه 2 سمیرا میری 1714013-60 1روانشناسی تحولی

 2/4/95 13-15 چهارشنبه 2 مجید فتح الهی 1714016-60 آشنایی با فلسفه اسالمی

 26/3/95 10-12 چهارشنبه 2 قدرت دیناروند 1714021-60 روانشناسی اجتماعی

روانشناسی از دیدگاه 
 دانشمندان اسالمی

 30/3/95 10-12 یکشنبه 2 دکتر میردریکوند 60-1714005

 24/3/95 13-15 دوشنبه 2 مجید فتح الهی 1710005-60 1اندیشه اسالمی

 

 



 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (91 ورودیعلوم باغبانی  رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 22/3/95 10-12 شنبه 4 فاطمه بیرانوند 1716005-60 سبزی کاری خصوصی

میوه های گرمسیری و نیمه 
 26/3/95 10-12 چهارشنبه 4 مظفر دولتشاه 1716054-60 گرمسیری

 2/4/95 10-12 چهارشنبه 3 فاطمه بیرانوند 1716011-60 اصالح و بذرگیری گل وسبزی

 1716029-60 حاصلخیزی خاک و کود
دکتر محمد 

 فیضیان
 29/3/95 10-12 شنبه 3

 1716007-60 فیزیولوژی پس از برداشت
دکتر ماشااله 

 دانشور
 5/4/95 10-12 شنبه 3

 

 

 

 

 



 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (91 ورودی گیاهپزشکی رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2 مجید فتح الهی 1710012-61 (آیین زندگی)اخالق کاربردی

 6/4/95 10-12 یکشنبه 3 زینب امیری 1318014-60 اقتصاد و مدیریت کشاورزی

 23/3/95 10-12 یکشنبه 3 دکتر عبدالرضا احمدی 1318038-61 علفهای هرز و کنترل انها

 29/3/95 10-12 شنبه 3 دکتر هادی احمدی 1318037-60 کشاورزیطرح ازمایشهای 

 26/3/95 10-12 چهارشنبه 3 مظفر دولتشاه 1318016-60 باغبانی عمومی

 30/3/95 10-12 یکشنبه 2 قدرت دیناروند 1710007-60 دانش خانواده و جمعیت

 1318046-60 کنه شناسی
دکتر 

 شهریارجعفری
 1/4/95 10-12 سه شنبه 3

 

 

 



 

 

 94-95 تحصیلی سالدوم  نیمسال برنامه امتحانی

 (92 ورودی  گیاهپزشکی رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

 1318023-60 بیماری مهم گیاهان زراعی 
دکتر عیدی  

 بازگیر
 29/3/95 13-15 شنبه 3

 1318005-60 آفات مهم درختان میوه 
شهریار دکتر 

 جعفری
 23/3/95 10-12 یکشنبه 3

 1318021-60  بیماریهای مهم درختان میوه
دکتر عیدی 

 بازگیر
 6/4/95 10-12 یکشنبه 3

 25/3/95 10-12 سه شنبه 2 ایمان حسنوند 1318027-60 حشرات گرده افشان زنبور عسل

بیماری مهم گیاهان جالیزی سبزی 

 و زینتی
 31/3/95 10-12 دوشنبه 2 مریم شاهیوند 60-1318022

 2/4/95 13-15 چهارشنبه 3 اکبر مهری 1318001-60 آبیاری عمومی

 

 

 

 



 

 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

  (93ورودیگیاهپزشکی  رشته)

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

تاریخ 
 امتحان

زای ویروسها و پروکاریوتهای بیماری 
 گیاهی

 6/4/95 10-12 یکشنبه 3 مریم شاهیوند 60-1717015

 1710009-60 تاریخ تحلیلی صدر اسالم
رضا حسنوند 

 عموزاده
 24/3/95 10-12 دوشنبه 2

 30/3/95 10-12 یکشنبه 3 زیبا نظری 1717052-60 زیست شناسی سلولی ملکولی

 2/4/95 13-15 چهارشنبه 3 ایمان حسنوند 1717022-60 آفات مهم گیاهان زراعی

 1717026-60 آفات مهم گیاهان جالیزی سبزی زینتی
دکتر شهریار 

 جعفری
 26/3/95 10-12 چهارشنبه 2

 

 

 

 

 



 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (94 ورودی  ه گیاهپزشکیرشت)

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

تاریخ 

 امتحان

 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2 مجید فتح الهی 1710006-60 2اندیشه اسالمی

 6/4/95 10-12 یکشنبه 3 مصطفی قدم پور 1717043-60 عمومی ریاضی

 1717045-60 2گیاهشناسی
دکتر خسرو 

 عزیزی
 25/3/95 10-12 سه شنبه 3

 8/4/95 10-12 سه شنبه 3 حمیده مرادی 1717049-60 شیمی آلی

 1717035-60 زراعت عمومی
دکتر خسرو 

 عزیزی
 30/3/95 10-12 یکشنبه 3

 29/3/95 13-15 شنبه 3 دکتر هادی احمدی 1717053-60 ژنتیک

 1717039-60 آفت شناسی گیاهی
دکتر شهریار 

 جعفری
 23/3/95 10-12 یکشنبه 3

 

 

 

 



 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (93 ورودی تربیت بدنی رشته)

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

تاریخ 

 امتحان

 1711018-60 حرکت شناسی
دکتر رحیم 

 میرنصوری
 23/3/95 10-12 یکشنبه 2

 5/4/95 10-12 شنبه 2 هادی کرندی 1711025-60 حقوق و اخالق ورزشی

 1711016-60 رشد و تکامل حرکتی
دکتر رحیم 
 میرنصوری

 26/3/95 10-12 چهارشنبه 2

 31/3/95 10-12 دوشنبه 2 مسلم دانش پایه 1711008-60 روانشناسی عمومی

 8/4/95 10-12 سه شنبه 2 هادی کرندی 1711023-60 فیزیولوژی ورزشی

 29/3/95 13-15 شنبه 2 کرندی هادی 1711013-60 1متون خارجی تخصصی

 2/4/95 10-12 چهارشنبه 2 مجید فتح الهی 1710006-60 2اندیشه اسالمی

 

 

 

 



 

 94-95 تحصیلی سال دوم نیمسال برنامه امتحانی

 (94 ورودی تربیت بدنیه رشت)

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

تاریخ 

 امتحان

 6/4/95 10-12 یکشنبه 3 دکتر محمد فیضیان 1710001-60 زبان انگلیسی عمومی

 24/3/95 13-15 دوشنبه 2 فتح الهیمجید  1710005-60 1اندیشه اسالمی

 8/4/95 10-12 سه شنبه 2 حمیده مرادی 1711001-60 شیمی عمومی

 2/4/95 13-15 چهارشنبه 2 ناهید محمدی 1711002-60 فیزیک عمومی

 30/3/95 10-12 یکشنبه 2 مصطفی دهقانی 1711003-60 آمار توصیفی

 26/3/95 10-12 چهارشنبه 2 یدهقان یمصطف 1711006-60 آناتومی انسانی

اصول و مبانی تربیت بدنی و 
 علوم ورزشی

 23/3/95 10-12 یکشنبه 2 یدهقان یمصطف 60-1711010

 


