
ساعت امتحانتاریخ امتحانروز امتحاننام درسکد درسنام استاد

11-1399/04/019یکشنبهمکانیک خاک1223007امیرحسین آقاخانی افشار

14-1399/04/0112یکشنبهایستایی1313002امیرحسین آقاخانی افشار

17-1399/04/0115یکشنبهمبانی زهکشی1313011مهدی مکاری باغخیراتی

11-1399/04/019یکشنبههیدرولیک مجاری روباز1313015مهدی مکاری باغخیراتی

11-1399/04/019یکشنبهمکانیک خاک1313018امیرحسین آقاخانی افشار

11-1399/04/019یکشنبهآنتروپومتری حرکتی2333004حسین فرزانه

11-1399/04/019یکشنبهروش تدریس زبان خارجی4352026علیرضا پورعلی

17-1399/04/0115یکشنبهواژه شناسی4353004وحید محمدی

11-1399/04/019یکشنبهآنتروپومتری حرکتی23340010حسین فرزانه

14-1399/04/0112یکشنبهفیزیولوژی انسان1-23310006عصمت رشیدی

14-1399/04/0112یکشنبهفیزیولوژی انسان2-23310006عصمت رشیدی

14-1399/04/0112یکشنبهفیزیولوژی انسان3-23310006عصمت رشیدی

11-1399/04/019یکشنبهمبانی کامپیوتر و برنامه سازی2-3342001الهه سلیمانپور

11-1399/04/019یکشنبهمبانی کامپیوتر و برنامه سازی3-3342001الهه سلیمانپور

11-1399/04/019یکشنبهمدارهای الکتریکی2-3342002فرامرز عجمی خالص فدافن

14-1399/04/0112یکشنبهاصول و مبانی نظری1-4353024مرتضی تقوی

14-1399/04/0112یکشنبهاصول و مبانی نظری2-4353024مرتضی تقوی

11-1399/04/019یکشنبهمبانی کامپیوتر و برنامه سازی2-5361003الهه سلیمانپور

11-1399/04/019یکشنبهمبانی کامپیوتر و برنامه سازی3-5361003الهه سلیمانپور

14-1399/04/0212دوشنبهاقتصاد مهندسی1313034هادی دهقان

14-1399/04/0212دوشنبهاصول ارزیابی مهارتهای حرکتی2333003آذر حمیدی

17-1399/04/0215دوشنبه2ترجمه مکاتبات و اسناد4353012محمد رمضانیان

14-1399/04/0212دوشنبهرشد حرکتی1-23330008آذر حمیدی

14-1399/04/0212دوشنبهرشد حرکتی2-23330008آذر حمیدی

11-1399/04/029دوشنبه2خواندن و درک مفاهیم1-4352002مهرداد شیپوری

11-1399/04/029دوشنبه2خواندن و درک مفاهیم2-4352002مهرداد شیپوری

14-1399/04/0212دوشنبهآواشناسی1-4352010وحید محمدی

14-1399/04/0212دوشنبهآواشناسی2-4352010وحید محمدی

14-1399/04/0312سه شنبه(1)گیاه شناسی1313025جالل قدوسی

14-1399/04/0312سه شنبهکمک های اولیه2331006هما خالق زاده

14-1399/04/0312سه شنبهبهداشت ورزشی2334040هما خالق زاده

17-1399/04/0315سه شنبهشبکه های کامپیوتری3342017احمد رضازاده مقدم

14-1399/04/0312سه شنبهمهندسی اینترنت3343014احمد رضازاده مقدم

17-1399/04/0315سه شنبهشبکه های کامپیوتری5364007احمد رضازاده مقدم

11-1399/04/039سه شنبهنظریه گراف و کاربردها5364021امین حسینی

11-1399/04/039سه شنبهمدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی23330015مهدی ناظمی



17-1399/04/0315سه شنبهمبانی فلسفه و تربیت بدنی ورزش1-23310001حمزه سعادتمند

17-1399/04/0315سه شنبهمبانی فلسفه و تربیت بدنی ورزش2-23310001حمزه سعادتمند

14-1399/04/0312سه شنبهایمنی و بهداشت فردی در ورزش1-23310004هما خالق زاده

14-1399/04/0312شنبه سهایمنی و بهداشت فردی در ورزش2-23310004هما خالق زاده

14-1399/04/0312شنبه سهایمنی و بهداشت فردی در ورزش3-23310004هما خالق زاده

11-1399/04/039سه شنبهریاضیات گسسته1-3342003امین حسینی

11-1399/04/039سه شنبهریاضیات گسسته2-3342003امین حسینی

14-1399/04/0412چهارشنبهمقاومت مصالح1313017علی شریعتی

14-1399/04/0412چهارشنبهطراحی سامانه های آبیاری تحت فشار1313030میثم عابدین پور

11-1399/04/049چهارشنبهتکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی2333010علی اصغر مازنی

14-1399/04/0412چهارشنبهمبانی علوم ریاضی5362001سمیرا ملکی

14-1399/04/0412چهارشنبهمبانی مدیریت1-23310008مهدی ناظمی

17-1399/04/0415چهارشنبهمبانی مدیریت2-23310008مهدی ناظمی

14-1399/04/0513پنجشنبه زبان فارسی90131909حسین انبیایی

12-1399/04/0511پنجشنبه دانش خانواده و جمعیت90131914احمد اکبری

10-1399/04/059پنجشنبه اخالق اسالمی90131924سید محمد موسوی

14-1399/04/0712شنبهمحاسبات عددی1311005هادی دهقان

14-1399/04/0712شنبهترکیب بدن و کنترل وزن2332006علی اصغر مازنی

11-1399/04/079شنبهآسیب شناسی ورزشی2333006علی اصغر مازنی

14-1399/04/0712شنبهفیزیولوژی ورزش کودکان2333008علی اصغر مازنی

11-1399/04/079شنبه1خواندن و درک مفاهیم 4352001مصطفی بهرامن

17-1399/04/0715شنبه1بررسی مقابله ای ساخت جمله4353020لیال عرفانیان

14-1399/04/0712شنبهفیزیولوژی ورزشی23330001علی اصغر مازنی

11-1399/04/079شنبهآسیب شناسی ورزشی23330005علی اصغر مازنی

14-1399/04/0712شنبهمحاسبات عددی90131114هادی دهقان

11-1399/04/079شنبهنظریه زبان ها و ماشین ها1-3342007راضیه حلیمی

11-1399/04/079شنبهنظریه زبان ها و ماشین ها2-3342007الهه سلیمانپور

14-1399/04/0712شنبهنمونه های نثر ساده1-4352017حسن صادقی نخعی

14-1399/04/0712شنبهنمونه های نثر ساده2-4352017حسن صادقی نخعی

11-1399/04/079شنبهمبانی نظریه و محاسبه1-5363002راضیه حلیمی

11-1399/04/079شنبهمبانی نظریه و محاسبه2-5363002الهه سلیمانپور

14-1399/04/0812یکشنبهروش تحقیق در تربیت بدنی2332010مهدی ناظمی

11-1399/04/089یکشنبهاصول و روش شناسی تمرین2333009علی اصغر مازنی

14-1399/04/0812یکشنبهروش پژوهش و ارائه5361009نغمه حاتمی

14-1399/04/0812یکشنبهسنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی1-23330003مهدی ناظمی

17-1399/04/0815یکشنبهسنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی2-23330003مهدی ناظمی

14-1399/04/0812یکشنبهروش پژوهش و ارائه2-3342009نغمه حاتمی



11-1399/04/099دوشنبهزمین شناسی1311008عطااله جودوی

11-1399/04/099دوشنبهمبانی محیط زیست1313009هادی معماریان خلیل اباد

14-1399/04/0912دوشنبهکیفیت آب1313032عطااله جودوی

14-1399/04/0912دوشنبهریاضی مهندسی3342010امین حسینی

17-1399/04/0915دوشنبهمیانی بازیابی اطالعات و جستجوی وب3344054سمیرا حسنی عارفی

11-1399/04/099دوشنبه1اصول و روش تحقیق 4352021فریده صمدی

11-1399/04/099دوشنبه3خواندن و درک مفاهیم4352003محمد رمضانیان

14-1399/04/0912دوشنبهمبانی ترکیبیات5362004سمیرا ملکی

11-1399/04/099دوشنبهمبانی آنالیز ریاضی5362005امین حسینی

14-1399/04/0912دوشنبهتوابع مختلط5364022امین حسینی

14-1399/04/0912دوشنبهمقدمات جامعه شناسی ورزش23330012احمد نظری ترشیزی

14-1399/04/0912دوشنبهکیفیت آب90131350عطااله جودوی

11-1399/04/099دوشنبه1ریاضی عمومی2-3341001مهدی دلخوش

20-1399/04/1018شنبه سهشیمی عمومی1311009سعیده کدخدائی

14-1399/04/1012سه شنبهاب های زیرزمینی1313013عطااله جودوی

17-1399/04/1015سه شنبهمقاله نویسی4352028فریده صمدی

14-1399/04/1012سه شنبهجبر خطی عددی5362007فاطمه قومنجانی

20-1399/04/1018سه شنبهآناتومی انسان1-23310005عصمت رشیدی

20-1399/04/1018شنبه سهآناتومی انسان2-23310005عصمت رشیدی

17-1399/04/1015سه شنبهمقدمات مکانیک حرکت انسان1-23310007زینب محمد حسینی نوه

17-1399/04/1015سه شنبهمقدمات مکانیک حرکت انسان2-23310007ابراهیم روحانی دهمیانی

17-1399/04/1015سه شنبهمقدمات مکانیک حرکت انسان3-23310007ابراهیم روحانی دهمیانی

14-1399/04/1012سه شنبهحرکت شناسی2-23330004حسین فرزانه

11-1399/04/109سه شنبه2کلیات زبانشناسی1-4352012لیال عرفانیان

11-1399/04/109سه شنبه2کلیات زبانشناسی2-4352012لیال عرفانیان

11-1399/04/109سه شنبه2ریاضی عمومی1-5361004امین حسینی

17-1399/04/1115چهارشنبهطراحی سامانه های آبیاری سطحی1313029مهدی مکاری باغخیراتی

11-1399/04/119چهارشنبه1مباحث ویژه3344002سعیده یوسف زاده

11-1399/04/119چهارشنبه2مباحث ویژه3344003سعیده یوسف زاده

11-1399/04/119چهارشنبهمباحثی در علوم کامپیوتر5363010سعیده یوسف زاده

14-1399/04/1112چهارشنبهمبانی استعداد یابی ورزشی23330011مهدی ناظمی

17-1399/04/1115چهارشنبهطراحی سیستم های آبیاری سطحی90131334مهدی مکاری باغخیراتی

11-1399/04/119چهارشنبه2ریاضی عمومی1-3341002جواد حسنی اسکندری

14-1399/04/1112چهارشنبهمعماری کامپیوتر1-3342011نجمه ملکی

11-1399/04/119چهارشنبه2ریاضی عمومی2-5361004جواد حسنی اسکندری

14-1399/04/1112چهارشنبهاصول سیستم های کامپیوتری1-5363005نجمه ملکی

18-1399/04/1215پنجشنبهمکانیک سیاالت1313003هادی دهقان



12-1399/04/1211پنجشنبهانقالب اسالمی ایران 90131905میثم خزاعی فدافن

12-1399/04/1211پنجشنبهمبدأ و معاد  (١)اندیشه اسالمی 90131907سید محمد موسوی

14-1399/04/1213پنجشنبهزبان انگلیسی90131910

10-1399/04/129پنجشنبهتاریخ تحلیلی صدر اسالم 1-90131903میثم خزاعی فدافن

10-1399/04/129پنجشنبهتاریخ تحلیلی صدر اسالم 2-90131903اعظم صالحی

14-1399/04/1412شنبهخاکشناسی عمومی1313007هادی دهقان

17-1399/04/1415شنبهآشنایی با نرم افزارهای تخصصی1313033محسن عباس نیا

11-1399/04/149شنبهمعادالت دیفرانسیل3341006عباس قادریان ترشیز

13-1399/04/149شنبهطراحی زبان های برنامه سازی3343012نغمه حاتمی

11-1399/04/149شنبهمعادالت دیفرانسیل5361006عباس قادریان ترشیز

13-1399/04/149شنبهزبان های برنامه سازی5364006نغمه حاتمی

11-1399/04/149شنبه1فیزیک2-3341003ابراهیم روحانی دهمیانی

11-1399/04/149شنبهترجمه متون ادبی1-4353025سهیل نقروانی

11-1399/04/149شنبهترجمه متون ادبی2-4353025سهیل نقروانی

14-1399/04/1512یکشنبهامار و احتماالت1221006محسن عباس نیا

14-1399/04/1512یکشنبهآمار مهندسی1311006محسن عباس نیا

11-1399/04/159یکشنبهحفاظت اب و خاک1313021هادی دهقان

14-1399/04/1512یکشنبهمتون خارجی در علوم ورزشی2331004منیر سیفی

14-1399/04/1512یکشنبهمتون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش2333001منیر سیفی

11-1399/04/159یکشنبهبیوشیمی و تغذیه ورزشی2333002عصمت رشیدی

11-1399/04/159یکشنبهتغذیه ورزشی و کنترل وزن23330013عصمت رشیدی

14-1399/04/1512یکشنبهمتون خارجی در علوم ورزشی2-23310002منیر سیفی

14-1399/04/1512یکشنبهمتون خارجی در علوم ورزشی3-23310002بهاره شهابی

11-1399/04/159یکشنبهترکیب بدن و کنترل وزن1-2332006عصمت رشیدی

11-1399/04/159یکشنبه2دستور و نگارش1-4352005ابوالقاسم عبدی

11-1399/04/159یکشنبه2دستور و نگارش2-4352005ابوالقاسم عبدی

14-1399/04/1512یکشنبهنگارش فارسی1-4353003وحید محمدی

14-1399/04/1512یکشنبهنگارش فارسی2-4353003وحید محمدی

17-1399/04/1615دوشنبه1فیزیک1311007ابراهیم روحانی دهمیانی

20-1399/04/1618دوشنبه1درآمدی بر ادبیات4352013سوسن مزاری

11-1399/04/169دوشنبهاصول طراحی نرم افزار5364009راضیه حلیمی

11-1399/04/169دوشنبهآمار و ریاضی در علوم ورزشی1-23310003سمیرا ملکی

14-1399/04/1612دوشنبهآمار و ریاضی در علوم ورزشی2-23310003سمیرا ملکی

17-1399/04/1615دوشنبهآمار و ریاضی در علوم ورزشی3-23310003سمیرا ملکی

11-1399/04/169دوشنبهتحلیل و طراحی سیستم ها1-3343010راضیه حلیمی

14-1399/04/1612دوشنبهآزمون سازی زبان1-4352027مهرداد شیپوری

14-1399/04/1612دوشنبهآزمون سازی زبان2-4352027مهرداد شیپوری



17-1399/04/1715سه شنبهپمپ ها و ایستگاه های پمپاژ1313023داود هاشمی

14-1399/04/1712شنبه سهمدارهای منطقی3342006نجمه ملکی

14-1399/04/1712شنبه سهپیاده سازی سیستم پایگاه داده3344052احمد رضازاده مقدم

14-1399/04/1712شنبه سهمدارهای منطقی5364001نجمه ملکی

14-1399/04/1712سه شنبهآشنایی با ادبیات معاصر ایران1-4353002حسین انبیایی

14-1399/04/1712سه شنبهآشنایی با ادبیات معاصر ایران2-4353002حسین انبیایی

14-1399/04/1712سه شنبه1ریاضی عمومی5361001مهدی دلخوش

17-1399/04/1815چهارشنبهنقشه برداری تکمیلی1222002حسن فالحتی

17-1399/04/1815چهارشنبه2نقشه برداری 1313006حسن فالحتی

17-1399/04/1815چهارشنبهطراحی کامپیوتر سیستم های دیجیتال3342014فرامرز عجمی خالص فدافن

11-1399/04/189چهارشنبهروش پژوهش و ارائه1-3342009سعیده یوسف زاده

10-1399/04/199پنجشنبهنبوت و امامت (٢)اندیشه اسالمی 90131908سید محمد موسوی

12-1399/04/1911پنجشنبهآشنایی با مهارت های زندگی دانشجویی90131928دکتر احمد اکبری

14-1399/04/2112شنبهبرنامه نویسی رایانه ای1311004نوید نبوی

17-1399/04/2115شنبه1نقشه برداری1313005حسن فالحتی

11-1399/04/219شنبه1دستور و نگارش4352004ابوالقاسم عبدی

14-1399/04/2112شنبه3ریاضی5361005فاطمه قومنجانی

11-1399/04/219شنبهمبانی کامپیوتر و برنامه سازی1-3342001نغمه حاتمی

14-1399/04/2112شنبهکاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان در ترجمه1-4352020حسن صادقی نخعی

14-1399/04/2112شنبهکاربرد اصطالحات و تعبیرات زبان در ترجمه2-4352020حسن صادقی نخعی

11-1399/04/219شنبهمبانی کامپیوتر و برنامه سازی1-5361003نغمه حاتمی

11-1399/04/229یکشنبهنمونه های شعر ساده4352018مهناز شیرخانی

14-1399/04/2312دوشنبه2درآمدی بر ادبیات1-4352014فریده صمدی

14-1399/04/2312دوشنبه2درآمدی بر ادبیات2-4352014فریده صمدی

11-1399/04/249سه شنبه1ریاضیات1311001جواد حسنی اسکندری

14-1399/04/2412شنبه سه2ریاضیات1311002مجید عاقل

17-1399/04/2415شنبه سهباغبانی عمومی1313027محمد رجب زاده

14-1399/04/2412شنبه سه1ترجمه مکاتبات و اسناد4353011ابوالفضل مهرجو

11-1399/04/249سه شنبهفنون یادگیری زبان1-4352015علیرضا ملکی

11-1399/04/249شنبه سهفنون یادگیری زبان2-4352015متین برادران خاکسار

17-1399/04/2415شنبه سهنامه نگاری1-4352025علیرضا ملکی

17-1399/04/2415شنبه سهنامه نگاری2-4352025علیرضا ملکی

11-1399/04/259چهارشنبههوا و اقلیم شناسی1313001مهدی مکاری باغخیراتی

20-1399/04/2518شنبه سهمبانی ماتریسها و جبر خطی5362003فاطمه قومنجانی

14-1399/04/2512چهارشنبهمبانی احتمال5362006مجید عاقل

11-1399/04/259چهارشنبه1ریاضی عمومی1-3341001مجید عاقل

14-1399/04/2912یکشنبهخواندن متون مطبوعاتی4352030محمد رمضانیان



11-1399/04/299یکشنبه2بررسی آثار ترجمه شده اسالمی4353007محمد رمضانیان

11-1399/04/299یکشنبهترجمه متون ساده1-4352019مهناز انتظاری

11-1399/04/299یکشنبهترجمه متون ساده2-4352019مهناز انتظاری


