
 

 1ترم کارشناسی تعاونبرنامه امتحانی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 شورکیاستاد  14:00  -  16:00 18/03/98 2اندیشه اسالمی 1

 استاد خسروی 13:30  -  15:30 26/03/98 اقتصاد خرد 2

 بارانیاستاد  13:30  -  15:30 27/03/98 حقوق تعاون )جبرانی( 3

برنامه ریزی انجام کار و هدایت  4

 گروهی

 عسکرپوراستاد  15:30  -  17:30 28/03/98

 کشاورزیاستاد  13:30  -  15:30 29/03/98 مسائل حقوقی موسسات اقتصادی 5

 شورکیاستاد  13:30  -  15:30 01/04/98 تفسیر موضوعی نهج البالغه 6

استاد قطب  13:30  -  15:30 02/04/98 روانشناسی کار 7

 الدین

 کشاورزیاستاد  13:30  -  15:30 03/04/98 مبانی جامعه شناسی 8

 عسکرپوراستاد  15:30  -  17:30 04/04/98 مبانی برنامه ریزی 9

 دشتیاستاد  17:30  -  19:30 05/04/98 روش تحقیق  10

 استاد عسکرپور 01/04/98تاریخ تحویل :  کاربینی 11

 



 

 

 2ترمنامه امتحانی کارشناسی تعاون بر

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 بصیریاستاد  14:00  -  16:00 19/03/98 مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری 1

 استاد رحیمی 14:00  -  16:00 21/03/98 انقالب اسالمی ایران 2

 خسرویاستاد  15:30  -  17:30 26/03/98 اقتصاد کالن 3

 استاد محدثی نژاد 15:30  -  17:30 28/03/98 حسابداری صنعتی 4

 شکاریاستاد  13:30  -  15:30 29/03/98 مقایسه قوانین تعاون کشورهای جهان 5

 استاد بصیری 13:30  -  15:30 31/03/98 مدیریت منابع انسانی 6

 خسرویاستاد  13:30  -  17:30 01/04/98 بازاریابی 7

 قطب الدیناستاد  17:30  -  19:30 03/04/98 روانشناسی عمومی )جبرانی( 8

 قطب الدیناستاد  15:30  -  17:30 04/04/98 روانشناسی کار 9

 بصیریاستاد  13:30  -  15:30 05/04/98 سبک های نوین مدیریت   10

 شکاریاستاد  13:30  -  15:30 06/04/98 ارزیابی طرح های اقتصادی 11



 

 

 3ترمبرنامه امتحانی کارشناسی تعاون 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 شکاریاستاد  15:30  -  17:30 25/03/98 مدیریت بنگاه های متوسط و کوچک 1

 حداداستاد  17:30  -  19:30 27/03/98 حسابداری شرکتها 2

 حیدریاستاد  17:30  -  19:30 28/03/98 ره های تامین کاالزنجی 3

 استاد حیدری 13:30  -  15:30 29/03/98 تعاون در برنامه های توسعه ایران 4

 بصیریاستاد  13:30  -  15:30 01/04/98 مدیریت منابع انسانی 5

 الدینقطب استاد  13:30  -  15:30 03/04/98 مشاوره و راهنمایی در تعاونی ها 6

 استاد شکاری 15:30  -  17:30 04/04/98 نظریه اقتصاد تعاون 7

 حیدریاستاد  13:30  -  15:30 05/04/98 الگوهای تعاون و همیاری در ایران 8

 استاد شکاری 01/04/98تاریخ تحویل :  1کارورزی 9

 



 

 

 

 4ترمبرنامه امتحانی کارشناسی تعاون 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 شکاریاستاد  15:30  -  17:30 25/03/98 مدیریت بنگاه های متوسط و کوچک 1

 حداداستاد  17:30  -  19:30 27/03/98 حسابرسی تعاونی ها 2

 حیدریاستاد  13:30  -  15:30 29/03/98 تعاون در برنامه های توسعه ایران 3

 بصیریاستاد  15:30  -  17:30 31/03/98 وسسات تعاونیالگوی مدیریت در م 4

 استاد شورکی 17:30  -  19:30 02/04/98 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 5

 31/03/98تاریخ تحویل کارورزی :  2کارورزی 6

 

 



 

 

 1ترمبرنامه امتحانی کاردانی حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت اریخت عنوان درس ردیف

 شورکیاستاد  14:00  -  16:00 18/03/98 1اندیشه اسالمی 1

 خسرویاستاد  13:30  -  15:30 26/03/98 اقتصاد خرد 2

 پرویزاستاد  15:30  -  17:30 28/03/98 حقوق بازرگانی 3

 فرشچیاستاد  13:30  -  15:30 30/03/98 ریاضی پیش دانشگاهی 4

ت خدماتی و حسابداری موسسا 5

 بازرگانی

 محدثی نژاداستاد  15:30  -  17:30 01/04/98

 زنگوییاستاد  15:30  -  17:30 03/04/98 زبان خارجی عمومی 6

 استاد بصیری 15:30  -  17:30 04/04/98 مبانی سازمان و مدیریت  7

 زنگوییاستاد  17:30  -  19:30 05/04/98 زبان پیش دانشگاهی 8

 01/04/98یخ تحویل کاربینی : تار کاربینی 9

 



 2ترمبرنامه امتحانی کاردانی حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 قامتی مجرداستاد  14:00  -  16:00 19/03/98 مهارت ها و قوانین کسب و کار 1

 خسرویتاد اس 15:30  -  17:30 26/03/98 اقتصاد کالن 2

 جمالیاستاد  17:30  -  19:30 28/03/98 حسابداری شرکت های غیرسهامی 3

 جمالیاستاد  13:30  -  15:30 30/03/98 اصول حسابرسی 4

 بهزادی پوراستاد  15:30  -  17:30 02/04/98 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 5

 قامتی مجرد استاد 13:30  -  15:30 03/04/98 زبان تخصصی مالی 6

 رفیعیاستاد  17:30  -  19:30 04/04/98 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 7

 رفیعیاستاد  15:30  -  17:30 05/04/98 خدمات الکترونیک 8

 استاد اللهیاری 13:30  -  15:30 06/04/98 فارسی  9

 

 

 

 



 

 3ترمبرنامه امتحانی کاردانی حسابداری مالی 

 مدرسه مطهری: سالن برگزاری آزمون 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

استاد بهبهانی  16:00-14:00 20/03/98 اخالق اسالمی 1

 مطلق

 دلبوتاستاد  13:30  -  15:30 25/03/98 روشهای آماری 2

 خسرویاستاد  17:30  -  19:30 26/03/98 سیستم سفارشات خرید و انبارداری 3

 جمالیاستاد  13:30  -  15:30 28/03/98 حسابداری شرکتهای سهامی 4

 جمالیاستاد  15:30  -  17:30 30/03/98 1حسابداری بهای تمام شده 5

 قامتی مجرداستاد  17:30  -  19:30 02/04/98 مدیریت مالی 6

 استاد قامتی مجرد 13:30  -  15:30 03/04/98 زبان تخصصی مالی 7

 قامتی مجرداستاد  13:30  -  15:30 04/04/98 مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 8

 جمالیاستاد  15:30  -  17:30 06/04/98 کاربرد رایانه در حسابداری 9

 

 



 

 4ترمبرنامه امتحانی کاردانی حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد جمالی 17:30  -  19:30 26/03/98 حسابداری پیمانکاری 1

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات  2

 خدماتی و بازرگانی

 ستاد شکاریا 13:30  -  15:30 28/03/98

 جمالیاستاد  15:30  -  17:30 30/03/98 حسابداری مالیاتی 3

 قامتی مجرداستاد  17:30  -  19:30 02/04/98 مدیریت مالی 4

 قامتی مجرداستاد  13:30  -  15:30 04/04/98 ی مالیمدیریت اسناد و گزارش نویس 5

 استاد جمالی 17:30  -  19:30 06/04/98 حسابداری مالی 6

 استاد کتوئی زاده 02/04/98تاریخ تحویل :  2کارورزی 7

 

 

 



 

 1ترمبرنامه امتحانی کارشناسی حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 رحیمیاستاد  14:00  -  16:00 18/03/98 2اندیشه اسالمی 1

 حیدریاستاد  15:30  -  17:30 26/03/98 مدیریت مالی پیشرفته 2

 استاد خسروی 17:30  -  19:30 28/03/98 برنامه ریزی توسعه 3

کاربرد نرم افزارهای حسابداری  4

 پیشرفته

 محدثی نژادتاد اس 17:30  -  19:30 29/03/98

 محدثی نژاداستاد  13:30  -  15:30 31/03/98 سیستم های اطالعاتی حسابداری 5

حسابداری موسسات خدماتی و  6

 بازرگانی

 محدثی نژاداستاد  15:30  -  17:30 01/04/98

 استاد معصومی 15:30  -  17:30 02/04/98 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 7

 قطب الدیناستاد  15:30  -  17:30 04/04/98 روانشناسی کار 8

 بارانیاستاد  15:30  -  17:30 05/04/98 حقوق بازرگانی پیشرفته 9

 قزل بیگلواستاد  15:30  -  17:30 06/04/98 2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 10

 استاد خسروی 01/04/98تاریخ تحویل :  کاربینی 11

 



 

 2ترماری مالی برنامه امتحانی کارشناسی حسابد

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

مهارت های مسئله یابی و تصمیم  1

 گیری

 قربانیاستاد  14:00  -  16:00 19/03/98

 استاد شورکی 14:00  -  16:00 21/03/98 انقالب اسالمی ایران 2

 استاد قزل بیگلو 15:30  -  17:30 25/03/98 آمار و کاربرد آن در حسابداری 3

 استاد قزل بیگلو 17:30  -  19:30 27/03/98 1پژوهش عملیاتی 4

 قربانیاستاد  13:30  -  15:30 29/03/98 مدیریت منابع انسانی 5

 استاد جعفریان 17:30  -  19:30 30/03/98 تجارت الکترونیک 6

 حیدریاستاد  13:30  -  15:30 01/04/98 مبانی مدیریت سرمایه گذاری 7

 شکاریاستاد  13:30  -  15:30 03/04/98 اخالق حرفه ای در تجارت 8

قائدی استاد  17:30  -  19:30 04/04/98 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  9

 مجرب

 کتوئی زادهاستاد  15:30  -  17:30 05/04/98 حسابداری مالی )جبرانی( 10

 شکاریاستاد  17:30  -  19:30 06/04/98 روش تحقیق در حسابداری 11

 



 

 3ترمبرنامه امتحانی کارشناسی حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد شورکی 16:00-14:00 21/03/98 انقالب اسالمی ایران 1

 ثی نژاداستاد محد 17:30  -  19:30 26/03/98 1زبان تخصصی 2

 دلبوتاستاد  13:30  -  15:30 28/03/98 2پژوهش عملیاتی  3

 استاد جعفریان 17:30  -  19:30 30/03/98 تجارت الکترونیک 4

قایدی استاد  13:30  -  15:30 31/03/98 مدیریت بانکداری و بیمه 5

 مجرب

 استاد خسروی 13:30  -  15:30 02/04/98 بازار پول و سرمایه 6

 محدثی نژاداستاد  17:30  -  19:30 03/04/98 1داری مالی پیشرفتهحساب 7

قائدی استاد  17:30  -  19:30 05/04/98 حسابداری منابع انسانی 8

 مجرب

 شکاریاستاد  17:30  -  19:30 06/04/98 روش تحقیق در حسابداری 9

 

 



 

 4ترمبرنامه امتحانی کارشناسی حسابداری مالی 

 مدرسه مطهری: سالن برگزاری آزمون 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد کتوئی زاده 13:30  -  15:30 25/03/98 2حسابداری مالی پیشرفته 1

استاد قایدی  13:30  -  15:30 27/03/98 مباحث جاری در حسابداری مالی 2

 مجرب

 وئی زادهکتاستاد  15:30  -  17:30 29/03/98 کاربرد استانداردهای حسابداری 3

 استاد کتوئی زاده 15:30  -  17:30 01/04/98 حسابداری تلفیقی 4

 استاد حیدری 17:30  -  19:30 03/04/98 2زبان تخصصی 5

 استاد کتوئی زاده 01/04/98تاریخ تحویل :  2کارورزی 6

 استاد حیدری 01/04/98تاریخ تحویل :  پروژه مالی 7

 

 

 



 

 2ترمن داروئی برنامه امتحانی کاردانی گیاها

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد شورکی 16:00-14:00 18/03/98 1اندیشه اسالمی 1

 استاد منفرد 13:30  -  15:30 26/03/98 آموزش و ترویج کشاورزی 2

 رستمیاستاد  13:30  -  15:30 27/03/98 خاک شناسی 3

 استاد دشتی 15:30  -  17:30 29/03/98 پرستیاصول سر 4

 استاد یدی 15:30  -  17:30 31/03/98 آبیاری 5

 استاد جعفریان 17:30  -  19:30 01/04/98 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 6

 استاد یدی 15:30  -  17:30 02/04/98 باغبانی 7

 اد زنگوئیاست 15:30  -  17:30 03/04/98 زبان خارجی عمومی 8

 استاد فرشچی 13:30  -  15:30 04/04/98 آمار 9

 

 



 

 

 4ترمبرنامه امتحانی کاردانی گیاهان داروئی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد شورکی 16:00-14:00 18/03/98 1اندیشه اسالمی 1

 استاد رشنوار 13:30  -  15:30 25/03/98 کشت درختان و درختچه های داروئی 2

 ذاکریاستاد  15:30  -  17:30 26/03/98 1بهره برداری از گیاهان داروئی 3

آماده سازی و عمل آوری گیاهان  4

 داروئی

 استاد حکیمی نیا 15:30  -  17:30 28/03/98

 استاد حسینی 15:30  -  17:30 29/03/98 علف های هرز گیاهان داروئی 5

 استاد حکیمی نیا 17:30  -  19:30 30/03/98 زبان تخصصی 6

 استاد حسن زاده 28/03/98تاریخ تحویل :  2کارورزی 9

 

 



 

 

 1ترمبرنامه امتحانی کاردانی ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد خسروی 17:30  -  19:30 25/03/98 اصول علم اقتصادی 1

 استاد پذیر 17:30  -  19:30 26/03/98 مبانی بهداشت حرفه ای 2

 حیدریاستاد  15:30  -  17:30 27/03/98 اصول حسابداری 3

 خسرویاستاد  15:30  -  17:30 29/03/98 مشتری مداری 4

 پوالدیاستاد  15:30  -  17:30 31/03/98 قوانین و مقررات عمومی 5

 پذیراستاد  15:30  -  17:30 01/04/98 مبانی بهداشت )تغذیه( 6

 اللهیاریاستاد  13:30  -  15:30 02/04/98 فارسی 7

 فرشچیاستاد  13:30  -  15:30 04/04/98 آمار 8

 شورکیاستاد  13:30  -  15:30 05/04/98 کسب و کار از دیدگاه اسالم 9

 استاد پذیر 01/04/98تاریخ تحویل :  کاربینی 10

 



 

 

 2ترمبرنامه امتحانی کاردانی ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد پذیر 17:30  -  19:30 25/03/98 مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 1

 استاد قطب الدین 15:30  -  17:30 27/03/98 روانشناسی صنعتی و صنفی 2

 دشتیاستاد  15:30  -  17:30 29/03/98 اصول سرپرستی 3

عوامل زیان آور شیمیایی ،  4

 فیزیولوژیک در محیط کار

 پذیراستاد  15:30  -  17:30 31/03/98

 جعفریاناستاد  17:30  -  19:30 01/04/98 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 5

 جعفریاناستاد  13:30  -  15:30 02/04/98 زیولوژیآناتومی و فی 6

 زنگوئیاستاد  15:30  -  17:30 03/04/98 زبان خارجی عمومی 7

 پذیراستاد  13:30  -  15:30 05/04/98 عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار 8

 پذیراستاد  13:30  -  15:30 06/04/98 ایمنی و بهداشت محیط کار 9

 



 

 4ترمه امتحانی کاردانی نرم افزار برنام

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد شورکی 16:00-14:00 18/03/98 1اندیشه اسالمی 1

استاد بهبهانی  16:00-14:00 20/03/98 اخالق اسالمی 2

 مطلق

هوشمند استاد  15:30  -  17:30 26/03/98 برنامه سازی تحت وب 3

 نژاد

هوشمند استاد  17:30  -  19:30 28/03/98 برنامه نویسی سیستم های توزیع شده 4

 نژاد

 جعفریاناستاد  17:30  -  19:30 30/03/98 زبان تخصصی 5

 الهیاریاستاد  17:30  -  19:30 01/04/98 گزارش نویسی 6

 الهیاریاستاد  13:30  -  15:30 02/04/98 فارسی 7

رنامه نویسی سیستم های عامل ب 8

 همراه

 هژبریاستاد  15:30  -  17:30 03/04/98

هوشمند استاد  01/04/98تاریخ تحویل :  1کارورزی 9

 نژاد



 

 4ترمبرنامه امتحانی مهندسی فناوری اطالعات  

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد جعفری 16:00-14:00 21/03/98 رانانقالب اسالمی ای 1

هوشمند استاد  17:30  -  19:30 25/03/98 سیستم های خبره 2

 نژاد

 بصیریاستاد  15:30  -  17:30 27/03/98 اصول و فنون مذاکره 3

 استاد هژبری 17:30  -  19:30 28/03/98 کاربرد فناوری اطالعات در سازمان 

 جعفریاستاد  17:30  -  19:30 29/03/98 تفسیر موضوعی نهج البالغه 4

 جعفریاناستاد  27/03/98تاریخ تحویل :  پروژه فناوری اطالعات 5

 جعفریاناستاد  27/03/98تاریخ تحویل :  2کارورزی 6

 

 

 



 

 1ترمبرنامه امتحانی کاردانی امور تعاون  

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 درس استاد ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 شورکی استاد 16:00-14:00 18/03/98 1اندیشه اسالمی 1

 پوالدیاستاد  15:30  -  17:30 25/03/98 مبانی سازمان و مدیریت 2

بختیاری استاد  17:30  -  19:30 27/03/98 ریاضی 3

 نسب

 خسرویاستاد  13:30  -  15:30 31/03/98 کلیات علم اقتصاد 4

 جعفریاناستاد  17:30  -  19:30 01/04/98 رتباطاتکاربرد فناوری اطالعات و ا 5

 استاد بارانی 17:30  -  19:30 02/04/98 کلیات علم حقوق 6

 زنگوییاستاد  15:30  -  17:30 03/04/98 زبان خارجی عمومی 7

 پوالدیاستاد  13:30  -  15:30 04/04/98 اصول و اندیشه های تعاون 8

 زنگوییاستاد  17:30  -  19:30 05/04/98 زبان پیش دانشگاهی 9

 استاد پوالدی 01/04/98تاریخ تحویل  :  کاربینی 10

 

 



 

 2ترمبرنامه امتحانی کاردانی امور تعاون  

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 بصیریاستاد  15:30  -  17:30 26/03/98 سیر تحول تعاون در ایران و جهان 1

 استاد حیدری 15:30  -  17:30 27/03/98 اصول حسابداری 2

 دشتیاستاد  15:30  -  17:30 29/03/98 اصول سرپرستی 3

 دشتیاستاد  13:30  -  15:30 31/03/98 قوانین و مقررات بخش تعاون 4

 اللهیاریاستاد  17:30  -  19:30 01/04/98 فارسی 5

 بارانیاستاد  15:30  -  17:30 03/04/98 حقوق کار و بیمه 6

 خسرویاستاد  15:30  -  17:30 04/04/98 بنگاه های کوچک 7

 رفیعیاستاد  15:30  -  17:30 05/04/98 خدمات الکترونیک 8

 دشتیاستاد  15:30  -  17:30 06/04/98 کارآفرینی 9

 

 

 

 



 

 3ترمبرنامه امتحانی کاردانی امور تعاون  

 رسه مطهریمدسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

استاد بهبهانی  16:00-14:00 21/03/98 دانش خانواده و جمعیت 1

 مطلق

 شکاریاستاد  13:30  -  15:30 26/03/98 شرکت های تعاونی و موسسات تجاری 2

 استاد حیدری 13:30  -  15:30 27/03/98 تهیه گزارش های مالی 3

 استاد جمالی 15:30  -  17:30 30/03/98 یاتیحسابداری مال 4

 استاد بصیری 15:30  -  17:30 31/03/98 بهره وری در تعاونی ها 5

 شکاریاستاد  15:30  -  17:30 02/04/98 تدارکات و فروش 6

 شکاریاستاد  15:30  -  17:30 04/04/98 امور اداری در تعاونی ها 7

 شکاریاستاد  17:30  -  19:30 05/04/98 روشهای تجهیز منابع مالی 8

 جمالیاستاد  15:30  -  17:30 06/04/98 حسابداری تعاونی ها 9

 

 



 

 

 4ترمبرنامه امتحانی کاردانی امور تعاون  

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 خسرویاستاد  13:30  -  15:30 25/03/98 انبارداری 1

 استاد حیدری 13:30  -  15:30 27/03/98 تهیه گزارش های مالی 2

روش های بازرسی و نظارت در تعاونی  3

 ها

 بصیریاستاد  17:30  -  19:30 30/03/98

 الهیاریاستاد  17:30  -  19:30 01/04/98 فارسی 4

 استاد ماهیانه 27/03/98تاریخ تحویل  :  2کارورزی 5

 

 

 



 

 

 2ترمشناسی گیاهان داروئی برنامه امتحانی کار

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد شورکی 16:00-14:00 18/03/98 2اندیشه اسالمی 1

 پرجوداستاد  17:30  -  19:30 25/03/98 2زراعت خصوصی گیاهان داروئی 2

 اسدیاستاد  15:30  -  17:30 27/03/98 2شناخت گیاهان داروئی 3

 استاد حسینی 17:30  -  19:30 29/03/98 1طرح آزمایش های کشاورزی 4

 استاد حکیمی نیا 17:30  -  19:30 01/04/98 زبان تخصصی 5

 حکیمی نیااستاد  17:30  -  19:30 02/04/98 تنش های محیطی گیاهان داروئی 6

 ستاد ماهیانها 15:30  -  17:30 04/04/98 مدیریت منابع انسانی 7

 استاد ماهیانه 13:30  -  15:30 05/04/98 مدیریت کسب و کار و بهره وری 8

 

 



 

 

 3ترمبرنامه امتحانی کارشناسی گیاهان داروئی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 پرجودستاد ا 17:30  -  19:30 25/03/98 2زراعت خصوصی گیاهان داروئی 1

 استاد جمالی 15:30  -  17:30 27/03/98 اصالح گیاهان داروئی 2

 پرجوداستاد  13:30  -  15:30 29/03/98 2بهره برداری از گیاهان داروئی 3

 استاد حکیمی نیا 13:30  -  15:30 01/04/98 کشت ارگانیک 4

 استاد جمالی 17:30  -  19:30 02/04/98 بیوتکنولوی گیاهی 5

 حکیمی نیااستاد  01/04/98تاریخ تحویل :  1کارورزی 6

 

 

 



 

 1ترمبرنامه امتحانی کاردانی برق صنعتی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد جعفریان 13:30  -  15:30 26/03/98 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1

 جعفریاناستاد  15:30  -  17:30 28/03/98 مدارهای منطقی 2

بختیاری استاد  17:30  -  19:30 30/03/98 ریاضی پیش 3

 نسب

 جمالیاستاد  15:30  -  17:30 01/04/98 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 4

 زنگوییاستاد  15:30  -  17:30 03/04/98 زبان خارجی عمومی 5

بختیاری تاد اس 15:30  -  17:30 04/04/98 ریاضی عمومی 6

 نسب

 جمالیاستاد  13:30  -  15:30 05/04/98 فیزیک پیش 7

 استاد سیف الهی 01/04/98تاریخ تحویل :  کاربینی 8

 

 



 

 2ترمبرنامه امتحانی کاردانی برق صنعتی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 شورکیاستاد  14:00  -  16:00 18/03/98 1اندیشه اسالمی 1

 استاد بهزادی پور 13:30  -  15:30 26/03/98 ریاضی کاربردی 2

 ربیعیاستاد  13:30  -  15:30 27/03/98 زبان فنی 3

 ربیعیاستاد  17:30  -  19:30 28/03/98 مدارهای الکتریکی 4

 جعفریان استاد 17:30  -  19:30 01/04/98 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 5

 اللهیاریاستاد  13:30  -  15:30 02/04/98 فارسی 6

 دشتیاستاد  13:30  -  15:30 06/04/98 کارآفرینی 7

 

 

 



 

 3ترمبرنامه امتحانی کاردانی برق صنعتی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 شعبانیاستاد  13:30  -  15:30 25/03/98 الکترونیک عمومی 1

 استاد شعبانی 15:30  -  17:30 26/03/98 و ترانس acماشین های  2

 شعبانیاستاد  15:30  -  17:30 28/03/98 انتقال و توزیع انرژی الکتریکی 3

)محل برگزاری مرکز فنی   plcکارگاه  4

 و حرفه ای تنگستان(

 استاد شعبانی 13:30  -  15:30 29/03/98

 شعبانیاستاد  15:30  -  17:30 29/03/98 سیم کشی روشنایی فنی  5

 ربیعیاستاد  13:30  -  15:30 31/03/98 اندازه گیری های الکتریکی و سنسورها 6

 استاد سیف الهی 28/03/98تاریخ تحویل :  کارورزی 7

 

 

 



 

 

 4ترمبرنامه امتحانی کاردانی برق صنعتی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس دیفر

 معصومیاستاد  15:30  -  17:30 25/03/98 الکترونیک صنعتی 1

 استاد معصومی 17:30  -  19:30 27/03/98 و ترانس dcماشین های  2

 شعبانیاستاد  13:30  -  15:30 29/03/98 رله و حفاظت 3

 شعبانیاستاد  13:30  -  15:30 01/04/98 ایمنی و بهداشت محیط کار 4

کارگاه سیم پیچی )محل برگزاری  5

 مرکز فنی و حرفه ای تنگستان(

 استاد شعبانی 15:30  -  17:30 01/04/98

 استاد سیف الهی 27/03/98تاریخ تحویل :  کارورزی 6

 

 



 

 

 1ترمبرنامه امتحانی کاردانی حقوق ثبتی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت ریختا عنوان درس ردیف

 شورکیاستاد  16:00-14:00 21/03/98 دانش خانواده و جمعیت 1

 زارعیاستاد  17:30  -  19:30 26/03/98 مقدمه علم حقوق 2

)اشخاص و حمایت از 1حقوق مدنی 3

 محجورین(

 استاد پرویز 13:30  -  15:30 28/03/98

 یف نژادشراستاد  13:30  -  15:30 30/03/98 1حقوق اساسی 4

 استاد شورکی 13:30  -  15:30 31/03/98 1متون فقه 5

 رحیمیاستاد  17:30  -  19:30 02/04/98 1حقوق جزای عمومی 6

 پرویزاستاد  17:30  -  19:30 03/04/98 )اعمال تجاری(1حقوق تجارت 7

 شورکیاستاد  13:30  -  15:30 04/04/98 1اصول فقه 8

 زنگوییاستاد  17:30  -  19:30 05/04/98 زبان پیش 9

 شورکیاستاد  13:30  -  15:30 06/04/98 عربی پیش 10

 استاد شریف نژاد 03/04/98تاریخ تحویل :  کاربینی 11



 

 

 2ترمبرنامه امتحانی کاردانی حقوق ثبتی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 رحیمیاستاد  17:30  -  19:30 25/03/98 2حقوق جزای عمومی 1

 پرویزاستاد  15:30  -  17:30 27/03/98 )اموال و مالکیت(2حقوق مدنی 2

 استاد شریف نژاد 17:30  -  19:30 29/03/98 )شرکتهای تجاری(2حقوق تجارت 3

 استاد جعفریان 15:30  -  17:30 31/03/98 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 4

 الهیاریاستاد  17:30  -  19:30 01/04/98 یفارس 5

 استاد زنگوئی 15:30  -  17:30 03/04/98 زبان خارجی عمومی 6

 زارعیاستاد  13:30  -  15:30 04/04/98 1حقوق اداری 7

 جمالیاستاد  15:30  -  17:30 05/04/98 1آئین دادرسی مدنی 8

 کیشوراستاد  13:30  -  15:30 06/04/98 2متون فقه 9

 



 

 1ترمبرنامه امتحانی کارشناسی حقوق ثبتی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد رحیمی 14:00  -  16:00 18/03/98 2اندیشه اسالمی 1

 شورکیاستاد  13:30  -  15:30 25/03/98 )میراث( 3متون فقه 2

 شورکیاستاد  13:30  -  15:30 27/03/98 قواعد فقه مدنی  3

 پرویزاستاد  15:30  -  17:30 29/03/98 2حقوق اساسی 4

 شریف نژاداستاد  13:30  -  15:30 31/03/98 )جبرانی( 3مدنیحقوق  5

 بارانیاستاد  15:30  -  17:30 01/04/98 )حقوق خانواده(5حقوق مدنی 6

 استاد معصومی 15:30  -  17:30 02/04/98 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 7

 زارعیاستاد  13:30  -  15:30 04/04/98 2حقوق بین الملل خصوصی 8

 جمالی استاد  17:30  -  19:30 05/04/98  3آئین دادرسی مدنی 9

 رحیمیاستاد  13:30  -  15:30 06/04/98 2آئین دادرسی کیفری 10

 استاد پرویز 01/04/98تاریخ تحویل :  کاربینی 11

 



 

 

 2ترمرنامه امتحانی کارشناسی حقوق ثبتی ب

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد زارعی 13:30  -  15:30 26/03/98 2حقوق اداری 1

 جمالیاستاد  15:30  -  17:30 28/03/98 (1)عقود معین6حقوق مدنی 2

 معصومی استاد  17:30  -  19:30 29/03/98 تفسیر موضوعی نهج البالغه 3

 پرویزاستاد  13:30  -  15:30 30/03/98 1حقوق جزای اختصاصی 4

 شکاریاستاد  15:30  -  17:30 31/03/98 مدیریت کسب و کار و بهره وری 5

 رحیمیاستاد  15:30  -  17:30 02/04/98 )اسناد تجاری(3حقوق تجارت 6

 زارعیاستاد  17:30  -  19:30 04/04/98 2حقوق بین الملل عمومی 7

 استاد شورکی 13:30  -  15:30 05/04/98 2اصول فقه 8

 شریف نژاداستاد  15:30  -  17:30 06/04/98 اجرای احکام مدنی 9

 



 

 

 1ترم رنامه امتحانی کارشناسی گیاهپزشکیب

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد جعفری 16:00-14:00 21/03/98 انقالب اسالمی ایران 1

 استاد جعفری 17:30  -  19:30 25/03/98 حشره شناسی 2

مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های  3

 زراعی

 جعفریاستاد  17:30  -  19:30 27/03/98

 سیاووشی استاد  17:30  -  19:30 28/03/98 شیمی آلی 4

 ذاکریاستاد  13:30  -  15:30 31/03/98 هوا و اقلیم شناسی 5

 جعفریاستاد  13:30  -  15:30 01/04/98 پیش آگاهی در مدیریت تلفیقی 6

 حکیمی نیااستاد  17:30  -  19:30 03/04/98 مدیریت و کنترل علف های هرز 7

 فرشچیاستاد  13:30  -  15:30 04/04/98 آمار و احتماالت 8

 استاد حسن زاده 01/04/98 تاریخ تحویل : کاربینی 9

 



 

 

 2ترمبرنامه امتحانی کارشناسی گیاهپزشکی 

 مدرسه مطهریسالن برگزاری آزمون : 

 استاد درس ساعت تاریخ عنوان درس ردیف

 استاد رشنوار 15:30  -  17:30 25/03/98 کنترل بیولوژیک 1

مدیریت تلفیقی در گلخانه و فضای  2

 سبز

 استاد دهقان 17:30  -  19:30 26/03/98

مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای  3

 پس از برداشت

 دهقاناستاد  15:30  -  17:30 28/03/98

 استاد حکیمی نیا 26/03/98تاریخ تحویل :  2کارورزی 4

 استاد حکیمی نیا 26/03/98تاریخ تحویل :  پروژه 5

 


