بدین وسیله به اطالع کلیه دانشجویان که دارای دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97
می باشند  ،می رساند امتحان دروس مذکور در تاریخ های اعالم شده رأس ساعت برگزار می گردد .

 – 1آزمون اهی روانشناختی()2
زمان امتحان  :روز شنبه

استاد  :خانم باالزاده
صب
ساعت  08:30ح

1397/03/12

 پورصفری نژاد مرزدشتی-سمیه

مراجعه به استاد:

ساعت 8الی51

دوشنبه ها

واحد آموزش



 –2آمارواحتماالت
زمان امتحان  :روز شنبه


مت
استاد  :خانم قی
1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح

آقاجانی-محمدرضا

مراجعه به استاد:

همه روزه

ساعت 8الی51

واحد تحصیالت تکمیلی
1

استاد  :خانم روشن بخت

 –3آموزه اهی روانشناختی رد حدیث
زمان امتحان  :روز شنبه


1397/03/12

حسینی نژاد -فاطمه

مراجعه به استاد:

چهارشنبه ها

تن
 –4اصول ظیم و کنترل بودهج
زمان امتحان  :روز شنبه


ساعت 51الی51

واحد آموزش

استاد :آاقی ارجمندی
1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح

داوطلب شکارسرائی-زهرا

مراجعه به استاد:

 –5اندیشه اسالمی () 1
زمان امتحان  :روز شنبه


صب
ساعت  08:30ح

یکشنبه ها

ساعت 8الی51

سه شنبه ها

ساعت 51الی51

واحد آموزش
واحد آموزش

استاد  :آاقی کشاورز
1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح

فلیحی پیربستی-مطهره

مراجعه به استاد:

دوشنبه ها

ساعت 8الی52

واحد آموزش

سه شنبه ها

ساعت 51الی51

واحد آموزش
2

استاد  :خانم اقنع

 –6ایستایی()1
زمان امتحان  :روز شنبه




1397/03/12

انصاری جوبنی-سولماز
جمالی پسیخانی-نیلوفر

مراجعه به استاد :

چهارشنبه ها

یم
صن
 –7ا نی و بهداشت عتی
زمان امتحان  :روز یکشنبه


ساعت 51الی21

واحد آموزش

هیم
استاد :آاقی اربا ی
1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح

فتحی سرخنی-پریسا

مراجعه به استاد :

سه شنبه ها

لمل
 –8بازاریابی بین ا ل
زمان امتحان  :روز شنبه








صب
ساعت  08:30ح

ساعت 51الی21

واحد آموزش

استاد  :خانم مجیدیان
1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح

دلجوی توحیدی-امیر
صفرزاده میالد
جینور-آمنه
دوست صفت شهرستانی-الهام
صابر حسین آبادی-متین
عرب بیجاریان-مسعود
کمائی کمساری-حسین

3

یکشنبه ها

ساعت 55الی51

واحد آموزش

سه شنبه ها

ساعت 8الی55

واحد آموزش

مراجعه به استاد:

استاد :آاقی صفائی

 –9بانکداری خارجی () 1
زمان امتحان  :روز شنبه

صب
ساعت  08:30ح

1397/03/12

 تقی نیا چماچائی-زینب
 زماندیده چماچائی-عاطفه
 گل ابکنار-زهرا
 لطفی پورچایجان-عماد
 نصر-مریم
 یوسفی-آسیه

مراجعه به استاد:

همه روزه

 –10ژپوهش عملیاتی() 2

ساعت 8الی 51

واحد آموزش

استاد :خانم زنجانی

زمان امتحان  :روز شنبه

1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح





اختیاری کرد محله-سحر

مراجعه به استاد:

همه روزه

ی
 –11اتر خ و م کاتب روانشناسی و نقد آن

ساعت 8الی 51

واحد آموزش

استاد  :آاقی آاقجانی

رمضانی صیقالنی-عاطفه1395/09/30
زمان امتحان :روز هس شنبه

صب
ساعت  08:30ح
4



غالمی هرزویلی-کسری

شنبه ها

ساعت 51الی21

دو شنبه ها

ساعت 52الی51

مراجعه به استاد:

 –12تجارت الکترونیک
زمان امتحان  :روز شنبه


واحد آموزش

استاد  :دکتررفیدی
صب
ساعت  08:30ح

1397/03/12

نجف زاده  -نبی اله

مراجعه به استاد  :همه روزه

تحلی
نی
ت
ق
ل
 –13ل وا ن ما یا ی()1
زمان امتحان  :روز یکشنبه








واحد آموزش

ساعت 8الی 51

واحد آموزش

حب
استاد  :آاقی یبی
1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح

حسینی دهکاء-زینب سادات
عبدالهی پیربازاری-رقیه
امانی خلسری-ریحانه
رحمتی فخرابادی-محدثه
طالبی-آرام
محبوبی مالل-فرید

مراجعه به استاد:

شنبه ها

ساعت 8الی51

واحد آموزش

5

تفس
 –14یر موضوعی رقآن

استاد  :آاقی کشاورز

زمان امتحان  :روز یکشنبه


1397/03/ 13

نوروزی چناری-سعید

دوشنبه ها

مراجعه به استاد:

ساعت 8الی52

سه شنبه ها
محی
تن
 –15ظیم رشایط طی () 1

واحد آموزش

1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح

روحی چوکامی-شادی

مراجعه به استاد:

دوشنبه ها

–16جغرافیای اقتصادی اریان
زمان امتحان  :روز یکشنبه




ساعت 51الی51

واحد آموزش

استاد  :خانم پورسهراب

زمان امتحان  :روز یکشنبه


صب
ساعت  08:30ح

ساعت 8الی51

واحد آموزش

ی
استاد  :خانم ملک مط عی
1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح

پورطالمی-شمیمه
تقدمی نوغانی-منا
هادی نهزمی-زینب

6

مراجعه به استاد:

یکشنبه ها

ساعت51الی58

واحدآموزش

سه شنبه ها

ساعت 51الی51

واحدآموزش

استاد  :آاقی فالح کهن

 –17حسابداری دولتی() 2
زمان امتحان  :روز شنبه



1397/03/12

نظری ارم ساداتی-زهرا

مراجعه به استاد:

دوشنبه ها
سه شنبه ها

صن
 –18حسابداری عتی()1
زمان امتحان :روز شنبه








صب
ساعت  08:30ح

ساعت 51الی21
ساعت 51الی51

واحد آموزش
واحد آموزش

استاد  :آاقی فالح کهن
1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح

اکبری سلیماندارابی-پریا
حسینی دهکاء-زینب السادات
حق پرست تنبلی-پریسا
رنجبر کهنه گورابی-فاطمه
عبدالهی الکه-محمدرضا
غالمی پیربازاری-فاطمه
گل پرور کالئی-حدیث

مراجعه به استاد:

دوشنبه ها

ساعت 51الی21

واحد آموزش

سه شنبه ها

ساعت 51الی51

واحد آموزش

7

استاد  :آاقی میربارقی

 –19حساربسی
زمان امتحان  :روز شنبه






1397/03/12

احمدپور هرزویلی-آیلین
صابرحقدوست-ساجده
طارمسری-فاطمه
موسوی دیزکوهی-سیده کوثر
یمنی تبریزی-نیلوفر

مراجعه به استاد:

یکشنبه ها

 –20روانشناسی رتبیتی
زمان امتحان  :روز شنبه


ساعت 51الی21

واحد آموزش

استاد :خانم ربدبار
1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح

روانبخش سنگجوئی-زهرا

عموئیان

کاکاسرائی-امیرهمه روزه
استاد:
مراجعه به

-21روانشناسی سازمانی
زمان امتحان  :روز یکشنبه


صب
ساعت  08:30ح

ساعت 8الی 51

واحد آموزش

استاد  :آاقی آاقجانی
1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح

نجف زاده – نبی اله
8

شنبه ها

ساعت 51الی21

دو شنبه ها

ساعت 52الی51

مراجعه به استاد:



صب
ساعت  08:30ح

1397/03/12

نیازی دلچه-حدیثه

مراجعه به استاد:

یکشنبه ها

ساعت51الی58

واحدآموزش

سه شنبه ها

ساعت 51الی51

واحدآموزش

تح ق
 –23روش یق رد دمرییت
زمان امتحان  :روز یکشنبه









واحد آموزش

ی
استاد  :خانم ملک مط عی

 –22روستا() 1
زمان امتحان  :روز شنبه

واحد آموزش

استاد :آاقی دم ساز
1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح

اختیاری کردمحله-سحر
پورزارع چوبری-هادی
حرفه-محمد
ده فروش-عباس
شیرزاد پشتهائی-امیر محمد
شوری-هدیه
لطفی پورچایجان-عماد
مرسلی هیر-پویا

مراجعه به استاد:


شنبه ها

ساعت58الی21

واحد آموزش

چهارشنبه ها

ساعت51الی21

واحداموزش

9

تح ق
 –24روش یق رد دمرییت اسالمی

استاد  :آاقی دم ساز

زمان امتحان  :روز شنبه



1397/03/12

غالملو -زهرا

مراجعه به استاد:

شنبه ها

ساعت58الی21

واحد آموزش

چهارشنبه ها

ساعت51الی21

واحداموزش

 –25ریاضی کارربدی

استاد  :خانم ربومند

زمان امتحان  :روز یکشنبه

1397/03/ 13







صب
ساعت  08:30ح

صب
ساعت  08:30ح

آقاجانی-محمدرضا
جاللی-سیده فاطمه
جوادی بجارکناری-رقیه
سمیع پور پشته-زهرا
لطفی پشتهانی-زهرا

مراجعه به استاد:

یکشنبه ها

ساعت 51الی58

واحد آموزش

چهارشنبه ها

ساعت 55الی51

واحد آموزش

 –26ریاضی مهندسی

استاد  :خانم خواهج گی

زمان امتحان  :روز یکشنبه

1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح
11


















اجاللی-نگین
احمدی گورابی-نوید
تیزهوش کیساری-امین
رنجبرکهنه گورابی-امیرحسین
شهبازی -رضا
شهودی –امین
عطائی سنگرودی-آرش
فداکار کساری-امیرمحمد
قنبری-پویا
قنبری قلعه رودخانی-دنیا
محب پوردوبخشری-زهرا
مهدی نژاد کیاسرائی-امین
موقری-صادق
وحدانی وشمه سرا-الناز
یگانی وشمه سرائی-علی
یوسف مددسیاهمزگی-محمدرضا

مراجعه به استاد:

همه روزه

تخ
 –27زبان صصی بانکداری()2
زمان امتحان  :روز یکشنبه




ساعت  8الی51

واحد آموزش

استاد  :خانم امامقلی
1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح

پریدار -مجید
گل ابکنار-زهرا
محبت دوست نفوتی-اکرم

مراجعه به استاد:

شنبه ها
سه شنبه ها

 –28زبان افرسی
زمان امتحان  :روز شنبه

ساعت52الی51

واحدآموزش

ساعت  55الی 51

واحد آموزش

استاد  :آاقی احمدی آرا
1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح
11






اسماعیل نیا چماچائی-وحید
خنده جام -مهشید
رونق نیک قلب-پریسا
غالم پور-مهسا

چهارشنبه ها

مراجعه به استاد:

سم
 –29زبان ماشین و ا بلی

استاد  :خانم نبی پور

زمان امتحان  :روز شنبه
جاللی-سیده فاطمه
جوادی بجارکناری-رقیه

یکشنبه ها

مراجعه به استاد:

ساعت 8الی51

واحد آموزش

استاد  :خانم اقنع

 –30سازه اهی بتونی
زمان امتحان  :روز شنبه




صب
ساعت  08:30ح

1397/03/12






ساعت 0311الی52

واحدآموزش

1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح

پورمجیب-صدف
حسین پور –پارمیدا
کرندی-محمدحسین

مراجعه به استاد:

چهارشنبه ها

ساعت 51الی21

واحد آموزش

12

استاد  :خانم شیرین وش

 –31سیاست پولی و مالی
زمان امتحان  :روز شنبه




1397/03/12

امیدی نوبیجار-حسام
علیزاده ماشک-صادق

مراجعه به استاد:

همه روزه

ساعت 8الی51

زمان امتحان  :روز شنبه

1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح

اسدپور کمادلی-سجاد

چهارشنبه ها

مراجعه به استاد:

تعم
 –33رطح رزیی و یرات و نگهداری
زمان امتحان روز شنبه


واحد آموزش

هش
استاد  :خانم داد ی

 –32رطاحی صفحات وب



صب
ساعت  08:30ح

1397/03/12

ساعت  51الی51

واحد آموزش

استاد  :خانم محمددوست
صب
ساعت  08:30ح

یوسفی نصیرمحله-حمیدرضا

13

دوشنبه ها

مراجعه به استاد:

 –34علم مواد

استاد  :دکتر اسدی ژناد

زمان امتحان  :روز شنبه


ام



امیری نیا-یاسر

مراجعه به استاد:

صب
ساعت  08:30ح

1397/03/12

همه روزه

 –35مبانی رفتار سازمانی

ساعت 8الی51

واحد آموزش

استاد  :آاقی دم ساز

زمان امتحان  :روز یکشنبه


ساعت  51الی51

واحد آموزش

1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح

گلچین خزری-مجتبی

مراجعه به استاد:

شنبه ها

ساعت58الی21

واحد آموزش

چهارشنبه ها

ساعت51الی21

واحداموزش

استاد  :آاقی محمدزاده

 –36مبانی دمرییت اسالمی و الگواهی آن
زمان امتحان  :روز یکشنبه

1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح
14





بخشی آزاد -فرشته
دلجوی توحیدی-امیر
رمضانی صیقالنی-عاطفه

مراجعه به استاد:

شنبه ها

ساعت  58الی 21

واحد آموزش

چهارشنبه ها

ساعت  58الی 21

واحد آموزش

استاد  :خانم پیکی

 –37دمرییت استراژتیک
روز یکشنبه

صب
ساعت  08:30ح

1397/03/ 13



حق پور رعنا
شجاع پسند خشت مسجدی-فاطمه

مراجعه به استاد:

چهارشنبه ها



ساعت  51الی 51

استاد  :آاقی رفوز شهرستانی

 –38دمرییت ریسک بیمه
زمان امتحان  :روز یکشنبه

واحد آموزش

1397/03/ 13

صب
ساعت  08:30ح

ایمانی ریک-الهام

مراجعه به استاد:

همه روزه

ساعت 8الی51

واحد آموزش

15

استاد  :خانم شیرین وش

 –39دمرییت مالی رد اریان
زمان امتحان  :روز یکشنبه




1397/03/ 13

شهودی اشکیکی-منا
صفری میشامندانی-الهه
نقیبی –سیده زهرا

مراجعه به استاد:

همه روزه

زمان امتحان  :روز جنپ شنبه

صب
ساعت  08:30ح

1397/03/10

اختیاری کردمحله-سحر

مراجعه به استاد:

همه روزه

 –41مشاوره شغلی و رحهف ای
زمان امتحان  :روز شنبه




ساعت 8الی51

واحد آموزش

استاد  :خانم بابایی

 –40دمرییت مالی ()2



صب
ساعت  08:30ح

ساعت 8الی51

واحد آموزش

استاد  :خانم نویدی
1397/03/12

صب
ساعت  08:30ح

افضلی گشتی-زهرا
حسنعلی زاده دافچاهی-سامره
16

مراجعه به استاد:

یکشنبه ها

ساعت  8الی 52

واحد آموزش

دو شنبه ها

ساعت  51الی51

واحد آموزش

دانشجویان متقاضی معرفی به استاد که اسامی آنان قید نشده به آموزش مراجعه نمایند.
اداره آموزش
2397/12/12

17

