
 )ترم اول(  981کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون برنامه امتحانی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 . جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 مصدق کشاورزی 15الی  13 21/10/98 برنامه ریزی انجام کار و هدایت گروهی 1

 حسین طهماسبی 17الی  15 23/10/98 مسائل حقوقی موسسات اقتصادی 2

 عاطفه شکاری 17الی  15 24/10/98 بازاریابی 3

 عبدالصمد خسروی 15الی  13 25/10/98 اقتصاد خرد 4

 مصدق کشاورزی 15الی  13 27/10/98 مبانی جامعه شناسی 5

 مصدق کشاورزی 12الی  10 29/10/98 مبانی برنامه ریزی 6

 محمدحسین رحیمی 17الی  15 30/10/98 تفسیر موضوعی نهج البالغه 7

 عاطفه شکاری 12الی  10 01/11/98 روش تحقیق 8

 زراره صیادی 15الی  13 02/11/98 مشاوره و راهنمایی در تعاونی ها 9

 حسین طهماسبی 12الی  10 03/11/98 حقوق تعاون 10

 مصدق کشاورزی 03/11/98 تاریخ ارائه کاربینی 11



 ( دوم )ترم 972برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 . جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 سکینه بارانی لقب 15الی  13 21/10/98 اقتصاد کالن 1

 رضا قربانی 12الی  10 23/10/98 مدیریت منابع انسانی 2

 عاطفه شکاری 17الی  15 24/10/98 بازاریابی 3

 رحیم محدثی نژاد 17الی  15 25/10/98 حسابداری صنعتی 4

 امین قامتی مجرد 15الی  13 27/10/98 مقایسه قوانین تعاون کشورهای جهان 5

 عبدالصمد خسروی 12الی  10 29/10/98 ارزیابی طرح های اقتصادی 6

 عاطفه شکاری 15الی  13 01/11/98 سبک های نوین مدیریت 7

 زراره صیادی 17الی  15 02/11/98 روانشناسی عمومی 8

 آزمون متمرکز 15الی  13 10/11/98 مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری 9

 آزمون متمرکز 17الی  15 12/11/98 انقالب اسالمی ایران 10

 



 ( ومس )ترم 971برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 حسین قایدی مجرب 17الی  15 21/10/98 حسابداری شرکتها 1

 عاطفه شکاری 12الی  10 23/10/98 مدیریت بنگاه های متوسط و کوچک 2

 امین قامتی مجرد 12الی  10 25/10/98 مدیریت مالی تعاونی ها 3

 عبدالمهدی حیدری 12الی  10 26/10/98 زنجیره های تامین کاال 4

 سردار بصیری 15الی  13 27/10/98 همیاری در ایرانالگوهای تعاون و  5

 سکینه بارانی لقب 15الی  13 28/10/98 نظریه اقتصاد تعاون 6

 عبدالمهدی حیدری 15الی  13 29/10/98 زبان تخصصی 7

 عاطفه شکاری 12الی  10 01/11/98 تعاونی های جدید 8

 زراره صیادی 15الی  13 02/11/98 مشاوره و راهنمایی در تعاونی ها 9

 سردار بصیری 15الی  13 03/11/98 تعاون در برنامه های توسعه ایران 10

 آزمون متمرکز 17الی  15 12/11/98 انقالب اسالمی ایران 11



 ( چهارم )ترم 962برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 عبدالمهدی حیدری 12الی  10 22/10/98 حسابرسی تعاونی ها 1

 سردار بصیری 15الی  13 24/10/98 مدیریت در موسسات تعاونیالگوی  2

 امین قامتی مجرد 12الی  10 25/10/98 مدیریت مالی تعاونی ها 3

 سردار بصیری 15الی  13 27/10/98 الگوهای تعاون و همیاری در ایران 4

 سکینه بارانی لقب 15الی  13 28/10/98 نظریه اقتصاد تعاون 5

 عبدالمهدی حیدری 15الی  13 29/10/98 زبان تخصصی 6

 عاطفه شکاری 12الی  10 01/11/98 تعاونی های جدید 7

 سردار بصیری 15الی  13 03/11/98 تعاون در برنامه های توسعه ایران 8

 عاطفه شکاری 03/11/98 تاریخ تحویل پروژه 9

 

 



 ( اول )ترم 981تعاون  حرفه ای امور برنامه امتحانی کاردانی

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 سردار بصیری 12الی  10 22/10/98 سازمان و مدیریتمبانی  1

 طلیعه فرشچی 12الی  10 24/10/98 ریاضی 2

 سکینه بارانی لقب 17الی  15 26/10/98 کلیات علم اقتصاد 3

 محمدهادی میرزایی 17الی  15 28/10/98 کلیات علم حقوق 4

 جعفر زنگویی 12الی  10 30/10/98 زبان خارجی عمومی 5

 عاطفه شکاری 17الی  15 01/11/98 های کوچک بنگاه 6

 حمید پوالدی 17الی  15 02/11/98 اصول و اندیشه های تعاون 7

 جعفر زنگویی 17الی  15 03/11/98 زبان پیش دانشگاهی 8

 آزمون متمرکز 15الی  13 06/11/98 1اندیشه اسالمی 9

 حمید پوالدی 03/11/98 تاریخ تحویل کاربینی 10

 



 ( دوم )ترم 972برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای امور تعاون 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .انی استخراج گردد(جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتح

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 الهه کتوئی زاده 12الی  10 22/10/98 اصول حسابداری 1

 سردار بصیری 15الی  13 24/10/98 سیر تحول تعاون در ایران و جهان 2

 الهام بهروزی 15الی  13 26/10/98 فارسی 3

 حکیمه دشتی 12الی  10 28/10/98 قوانین و مقررات بخش تعاون 4

 رضا قربانی 17الی  15 30/10/98 تدارکات و فروش  5

 عاطفه شکاری 17الی  15 01/11/98 بنگاه های کوچک 6

 حسین طهماسبی 17الی  15 03/11/98 حقوق کار و بیمه 7

 آزمون متمرکز 15الی  13 14/11/98 کارآفرینی 8

 

 



 ( سوم )ترم 971برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای امور تعاون 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 وحید جمالی 17الی  15 21/10/98 مالیاتی حسابداری  1

 رضا قربانی 12الی  10 23/10/98 امور اداری در تعاونی ها 2

 عبدالصمد خسروی 17الی  15 25/10/98 روش های تجهیز منابع مالی 3

 عبدالصمد خسروی 15الی  13 26/10/98 انبارداری 4

 الهه کتوئی زاده 12الی  10 27/10/98 حسابداری تعاونی ها 5

 سردار بصیری 15الی  13 29/10/98 شرکت های تعاونی و موسسات تجاری 6

 رضا قربانی 17الی  15 30/10/98 تدارکات و فروش 7

 عبدالمهدی حیدری 17الی  15 01/11/98 تهیه گزارشهای مالی 8

 سردار بصیری 12الی  10 02/11/98 بهره وری در تعاونی ها 9

 آزمون متمرکز 15الی  13 13/11/98 دانش خانواده و جمعیت 10

 



 ( چهارم )ترم 962برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای امور تعاون 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 وحید جمالی 15الی  13 22/10/98 کاربرد نرم افزارهای مالی و حسابداری 1

 سردار بصیری 12الی  10 24/10/98 روش های بازرسی و نظارت در تعاونیها 2

 عبدالصمد خسروی 15الی  13 26/10/98 انبارداری 3

 سکینه بارانی لقب 26/10/98تاریخ تحویل :  2کارورزی 4

 

 

 

 

 



 ( اول )ترم 981برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 عبدالصمد خسروی 12الی  10 21/10/98 اقتصاد خرد 1

 محمدهادی میرزایی 15الی  13 23/10/98 پیشرفتهحقوق بازرگانی  2

 وحید جمالی 17الی  15 25/10/98 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3

 طلیعه فرشچی 15الی  13 26/10/98 ریاضی پیش دانشگاهی 4

 سردار بصیری 12الی  10 28/10/98 مبانی سازمان و مدیریت 5

 جعفر زنگویی 12الی  10 30/10/98 زبان خارجی عمومی 6

 جعفر زنگویی 17الی  15 02/11/98 زبان پیش دانشگاهی 7

 آزمون متمرکز 15الی  13 06/11/98 1اندیشه اسالمی 8

 الهه کتوئی زاده 03/11/98 تاریخ تحویل کاربینی 9

 

 



 ( دوم )ترم 972برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 سکینه بارانی لقب 15الی  13 21/10/98 اقتصاد کالن 1

 حسین قایدی مجرب 12الی  10 23/10/98 حسابداری شرکتهای غیرسهامی 2

 حسین قایدی مجرب 17الی  15 25/10/98 اصول حسابرسی 3

 الهام بهروزی 15الی  13 26/10/98 فارسی 4

 طلیعه فرشچی 15الی  13 28/10/98 ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 5

 الهه کتوئی زاده 17الی  15 30/10/98 تخصصی مالیزبان  6

 طیبه جعفریان 12الی  10 02/11/98 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 7

 آزمون متمرکز 15الی  13 08/11/98 خدمات الکترونیک 8

 آزمون متمرکز 15الی  13 10/11/98 مهارت ها و قوانین کسب و کار 9

 

 



 ( سوم )ترم 971برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .متحانی استخراج گردد(جلسه و تاریخ آزمون از برنامه ا

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 عبدالصمد خسروی 12الی  10 22/10/98 سیستم سفارشات خرید و انبارداری 1

 ساناز بختیاری نسب 15الی  13 24/10/98 روش های آماری 2

 وحید جمالی 17الی  15 26/10/98 حسابداری شرکتهای سهامی 3

 عبدالمهدی حیدری 17الی  15 27/10/98 مدیریت مالی 4

 الهه کتوئی زاده 15الی  13 28/10/98 حسابداری پیمانکاری 5

 حسین قائدی مجرب 17الی  15 29/10/98 1حسابداری بهای تمام شده 6

 وحید جمالی 12الی  10 01/11/98 کاربرد رایانه در حسابداری 7

 عبدالمهدی حیدری 15الی  13 03/11/98 مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 8

 آزمون متمرکز 17الی  15 06/11/98 اخالق اسالمی 9

 آزمون متمرکز 15الی  13 13/11/98 دانش خانواده و جمعیت 10

 آزمون متمرکز 15الی  13 14/11/98 کارآفرینی 11



 ( چهارم )ترم 962برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 الهه کتوئی زاده 17الی  15 21/10/98 حسابداری مالیاتی 1

 الهه کتوئی زاده 15الی  13 23/10/98 حسابداری مالی 2

 عاطفه شکاری 12الی  10 25/10/98 اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی 3

 الهه کتوئی زاده 15الی  13 28/10/98 حسابداری پیمانکاری 4

 قائدی مجربحسین  03/11/98 تاریخ تحویل پروژه 5

 حسین قائدی مجرب 03/11/98 تاریخ تحویل کارورزی 6

 

 

 

 



 ( اول )ترم 981برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 عبدالمهدی حیدری 17الی  15 21/10/98 مدیریت مالی پیشرفته 1

 جمالیوحید  15الی  13 22/10/98 حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 2

 وحید جمالی 17الی  15 23/10/98 کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته 3

 محمدهادی میرزایی 15الی  13 25/10/98 حقوق بازرگانی پیشرفته 4

 طلیعه فرشچی 12الی  10 27/10/98 2ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 5

 حسین قایدی مجرب 12الی  10 29/10/98 سیستم های اطالعاتی حسابداری 6

 زینب معصومی 15الی  13 30/10/98 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 7

 سکینه بارانی لقب 15الی  13 01/11/98 برنامه ریزی توسعه 8

 الهه کتوئی زاده 12الی  10 03/11/98 1زبان تخصصی  9

 الهه کتوئی زاده 03/11/98 تاریخ تحویل کاربینی 10

 



 ( دوم )ترم 972برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 فاطمه بهزادی پور 15الی  13 21/10/98 آمار و کاربرد آن در حسابداری 1

 فاطمه بهزادی پور 12الی  10 23/10/98 1پژوهش عملیاتی 2

 الهه کتوئی زاده 15الی  13 24/10/98 حسابداری مالی 3

 رضا قربانی 15الی  13 25/10/98 مدیریت منابع انسانی 4

 رضا قربانی 15الی  13 27/10/98 مبانی مدیریت سرمایه گذاری 5

 رحیم محدثی نژاد 17الی  15 29/10/98 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 6

 رضا قربانی 12الی  10 01/11/98 اخالق حرفه ای در تجارت 7

 طیبه جعفریان 17الی  15 02/11/98 تجارت الکترونیک 8

 الهه کتوئی زاده 12الی  10 03/11/98 1زبان تخصصی  9

 آزمون متمرکز 15الی  13 10/11/98 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 10

 متمرکزآزمون  15الی  13 12/11/98 انقالب اسالمی ایران 11



 ( سوم )ترم 971برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 فاطمه بهزادی پور 17الی  15 22/10/98 2پژوهش عملیاتی 1

 رحیم محدثی نژاد 15الی  13 24/10/98 بازار پول و سرمایه 2

 عبدالمهدی حیدری 12الی  10 26/10/98 حسابداری منابع انسانی 3

 رحیم محدثی نژاد 17الی  15 28/10/98 1حسابداری مالی پیشرفته 4

 عبدالمهدی حیدری 12الی  10 30/10/98 مدیریت بانکداری و بیمه 5

 عبدالرسول شورکی 12الی  10 02/11/98 تفسیر موضوعی نهج البالغه 6

 الهه کتوئی زاده 12الی  10 03/11/98 1زبان تخصصی  7

 آزمون متمرکز 17الی  15 11/11/98 روانشناسی کار 8

 

 



 ( چهارم )ترم 962برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 رحیم محدثی نژاد 12الی  10 21/10/98 2حسابداری مالی پیشرفته 1

 الهه کتوئی زاده 15الی  13 23/10/98 مالیمباحث جاری در حسابداری  2

 عبدالمهدی حیدری 12الی  10 25/10/98 کاربرد استانداردهای حسابداری 3

 رحیم محدثی نژاد 15الی  13 27/10/98 حسابداری تلفیقی 4

 الهه کتوئی زاده 17الی  15 29/10/98 2زبان تخصصی 5

 حیدریعبدالمهدی  01/11/98تاریخ تحویل :  پروژه 6

 حسین قایدی مجرب 01/11/98تاریخ تحویل :  2کارورزی 7

 

 

 



 ( اول )ترم 981برنامه امتحانی کاردانی فنی برق صنعتی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 طلیعه فرشچی 15الی  13 22/10/98 ریاضی پیش دانشگاهی 1

 غالمحسین جمالی 12الی  10 24/10/98 فیزیک پیش دانشگاهی 2

 غالمحسین جمالی 12الی  10 26/10/98 الکتریسیته و مغناطیسفیزیک  3

 جعفر زنگویی 15الی  13 27/10/98 زبان خارجی عمومی 4

 ساناز بختیاری نسب 15الی  13 29/10/98 ریاضی عمومی 5

 طیبه جعفریان 15الی  13 01/11/98 مدارهای منطقی 6

 طیبه جعفریان 17الی  15 03/11/98 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 7

 سعید شعبانی 01/11/98تاریخ تحویل :  کاربینی 8

 

 



 ( دوم )ترم 972برنامه امتحانی کاردانی فنی برق صنعتی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 ساناز بختیاری نسب 17الی  15 21/10/98 ریاضی کاربردی 1

 سعید شعبانی 12الی  10 23/10/98 انتقال و توزیع انرژی الکتریکی 2

 جعفر زنگویی 15الی  13 25/10/98 زبان فنی 3

 معصومه معصومی 17الی  15 27/10/98 مدارهای الکتریکی 4

 الهیاریعبدالمحمد  17الی  15 30/10/98 فارسی 5

 طیبه جعفریان 12الی  10 02/11/98 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 6

 آزمون متمرکز 15الی  13 14/11/98 کارآفرینی 7

 

 

 



 ( سوم )ترم 971برنامه امتحانی کاردانی فنی برق صنعتی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .ستخراج گردد(جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی ا

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 معصومه معصومی 17الی  15 21/10/98 الکترونیک عمومی 1

 سعید شعبانی 12الی  10 23/10/98 انتقال و توزیع انرژی الکتریکی 2

 معصومه معصومی 15الی  13 25/10/98 و ترانس acماشین های  3

 شعبانیسعید  15الی  plc 98/10/27 13کارگاه  4

 سعید شعبانی 17الی  15 27/10/98 سیم کشی روشنایی فنی  5

 سعید شعبانی 12الی  10 29/10/98 اندازه گیری های الکتریکی و سنسورها 6

 آزمون متمرکز 15الی  13 07/11/98 مبانی کنترل کیفیت 7

 آزمون متمرکز 15الی  13 13/11/98 دانش خانواده و جمعیت 8

 

 کارگاه برق  برگزار می گردد .  –در مرکز فنی و حرفه ای اهرم  plcتذکر : آزمون کارگاه 



 ( چهارم )ترم 962برنامه امتحانی کاردانی فنی برق صنعتی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 فاطمه شریفی 15الی  13 21/10/98 الکترونیک صنعتی 1

 سعید شعبانی 17الی  15 23/10/98 و مخصوص dcماشین های  2

 فاطمه شریفی 12الی  10 26/10/98 رله و حفاظت 3

 سعید شعبانی 12الی  10 29/10/98 اصول اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها 4

 آزمون متمرکز 15الی  13 07/11/98 مبانی کنترل کیفیت 5

 سعید شعبانی 01/11/98تاریخ تحویل :  2کارورزی 6

 

 

 

 

 



 ( اول )ترم 981ابزار دقیق  –برنامه امتحانی مهندسی فناوری کنترل 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ سنام در ردیف

 ساناز بختیاری نسب 17الی  15 22/10/98 ریاضیات مهندسی 1

 ساناز بختیاری نسب 17الی  15 24/10/98 جبر خطی 2

 ساناز بختیاری نسب 15الی  13 26/10/98 آمار و احتمال مهندسی 3

 معصومه معصومی 17الی  15 27/10/98 1مدارهای الکتریکی 4

 سعید شعبانی 12الی  10 28/10/98 الکترونیک کاربردی 5

 سعید شعبانی 15الی  13 30/10/98 میکروکنترلرها 6

 ساناز بختیاری نسب 17الی  15 01/11/98 محاسبات عددی 7

 معصومه معصومی 15الی  13 02/11/98 2مدارهای الکتریکی 8

 سعید شعبانی 15الی  13 03/11/98 سیستم های کنترل هوشمند 9

 آزمون متمرکز 17الی  15 12/11/98 اسالمی ایرانانقالب  10

 سعید شعبانی 01/11/98تاریخ تحویل :  کاربینی 11



 ( دوم )ترم 972 برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 ابراهیم شریف نژاد 12الی  10 21/10/98 2حقوق جزای عمومی 1

 حمید جمالی 15الی  13 23/10/98 )اموال و مالکیت(2حقوق مدنی  2

 محسن پرویز 12الی  10 25/10/98 )شرکتهای تجاری(2حقوق تجارت 3

 حمید جمالی 17الی  15 28/10/98 1آئین دادرسی مدنی 4

 الهام بهروزی 15الی  13 29/10/98 فارسی 5

 مصطفی زارعی 12الی  10 30/10/98 1حقوق اداری 6

 طیبه جعفریان 17الی  15 01/11/98 ارتباطاتکاربرد فناوری اطالعات و  7

 عبدالرسول شورکی 17الی  15 02/11/98 2متون فقه 8

 جعفر زنگویی 15الی  13 03/11/98 زبان خارجی عمومی 9

 

 



 ( سوم )ترم 971برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 ابراهیم شریف نژاد 15الی  13 22/10/98 3حقوق جزای عمومی 1

 محسن پرویز 12الی  10 24/10/98 )کلیات قراردادها(3مدنی حقوق  2

 یونس جعفری 17الی  15 26/10/98 2آئین دادرسی مدنی 3

 مصطفی زارعی 15الی  13 28/10/98 1حقوق بین الملل عمومی 4

 یونس جعفری 17الی  15 30/10/98 1حقوق بین الملل خصوصی 5

 مسعود رحیمی 17 الی 15 01/11/98 کلیات عقود معین و ارث 6

 یونس جعفری 12الی  10 02/11/98 1آئین دادرسی کیفری 7

 آزمون متمرکز 15الی  13 06/11/98 1اندیشه اسالمی 8

 آزمون متمرکز 15الی  13 08/11/98 خدمات الکترونیک 9

 

 



 ( دوم )ترم 972برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 مصطفی زارعی 15الی  13 21/10/98 2حقوق اداری 1

 یونس جعفری 15الی  13 23/10/98 (1)عقود معین6حقوق مدنی  2

 ابراهیم شریف نژاد 17الی  15 25/10/98 )جرایم علیه اشخاص و تمامیت معنوی(1حقوق جزای اختصاصی 3

 محسن پرویز 17الی  15 26/10/98 3حقوق تجارت 4

 مصطفی زارعی 12الی  10 28/10/98 2حقوق بین الملل عمومی 5

 عبدالرسول شورکی 12الی  10 30/10/98 2اصول فقه 6

 عبدالرسول شورکی 12الی 10 02/11/98 تفسیر موضوعی نهج البالغه 7

 محمدهادی میرزایی 17الی  15 03/11/98 اجرای احکام مدنی 8

 آزمون متمرکز 15الی  13 08/11/98 مدیریت کسب و کار و بهره وری 9

 

 



 ( سوم )ترم 971برنامه امتحانی کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .انی استخراج گردد(جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتح

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 یونس جعفری 15الی  13 21/10/98 (2)عقود معین 7حقوق مدنی 1

 کیانوش کازرونی 17الی  15 22/10/98 اصول و فنون مذاکره 2

 ابراهیم شریف نژاد 12الی  10 23/10/98 )جرایم علیه اموال و مالکیت(2حقوق جزای اختصاصی 3

 محمدهادی میرزایی 17الی  15 24/10/98 رسمی با حق استرداداسناد  4

 محسن پرویز 12الی  10 25/10/98 )ورشکستگی(4حقوق تجارت 5

 مسعود رحیمی 12الی  10 27/10/98 ادله اثبات دعوی 6

 حمید جمالی 17الی  15 28/10/98 1آئین دادرسی مدنی 7

 مصطفی زارعی 17الی  15 29/10/98 متون حقوقی 8

 مصطفی زارعی 15الی  13 01/11/98 حقوق امالک پیشرفته 9

 مسعود رحیمی 15الی  13 03/11/98 2حقوق ثبت اسناد 10

 مصطفی زارعی 03/11/98تاریخ تحویل :  1کارورزی 11



 ( اول )ترم 981برنامه امتحانی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 

 مطهری مدرسهسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 فرشچیطلیعه  15الی  13 22/10/98 ریاضی پیش دانشگاهی 1

 غالمحسین جمالی 12الی  10 24/10/98 فیزیک پیش دانشگاهی 2

 غالمحسین جمالی 12الی  10 26/10/98 شیمی پیش دانشگاهی 3

 جعفر زنگویی 15الی  13 27/10/98 زبان خارجی عمومی 4

 طلیعه فرشچی 12الی  10 28/10/98 ریاضیات 5

 جمالیغالمحسین  17الی  15 30/10/98 فیزیک کاربردی 6

 غالمحسین جمالی 15الی  13 02/11/98 شیمی 7

 سعید شعبانی 17الی  15 03/11/98 قوانین و آئین نامه های ایمنی کار 8

 سعید شعبانی 03/11/98تاریخ تحویل :  کاربینی 9

 

 



 ( اول )ترم 981برنامه امتحانی مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 ساناز بختیاری نسب 12الی  10 22/10/98 ریاضیات مهندسی 1

 طیبه جعفریان 15الی  13 23/10/98 طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه های کامپیوتری 2

 ناصر هوشمندنژاد 17الی  15 23/10/98 ساختمان داده ها و الگوریتم 3

 ساناز بختیاری نسب 17الی  15 24/10/98 ریاضیات گسسته 4

 ناصر هوشمندنژاد 15الی  13 26/10/98 طراحی الگوریتم ها 5

 طیبه جعفریان 15الی  13 28/10/98 بانک اطالعات کاربردی 6

 مهدی هژبری 15الی  13 30/10/98 برنامه سازی شی گرا 7

 طیبه جعفریان 17الی  15 01/11/98 تجارت الکترونیکی 8

 مهدی هژبری 15الی  13 02/11/98 مدیریت فناوری اطالعات 9

 آزمون متمرکز 15الی  13 12/11/98 2اسالمیاندیشه  10

 مهدی هژبری 03/11/98تاریخ تحویل :  کاربینی 11



 

 ( سوم )ترم 971گیاهان داروئی و معطر  –برنامه امتحانی کاردانی فنی باغبانی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 محسن پرجود 15الی  13 22/10/98 ژنتیک و اصالح نباتات 1

 محسن پرجود 15الی  13 24/10/98 1شناخت گیاهان داروئی 2

 عیسی حکیمی نیا 12الی  10 26/10/98 تکثیر گیاهان داروئی 3

 علی دهقان 17الی  15 28/10/98 1کشت و پرورش گیاهان داروئی 4

 محمدامین ذاکری اصل 12الی  10 30/10/98 ماشین های باغبانی 5

 علی دهقان 15الی  13 01/11/98 زبان تخصصی 6

 عیسی حکیمی نیا 15الی  13 03/11/98 گیاهان داروئیعلف های هرز  7

 آزمون متمرکز 15الی  13 14/11/98 کارآفرینی 8

 



 

 ( اول )ترم 981گیاهان داروئی و معطر   –برنامه امتحانی مهندسی فناوری باغبانی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 عیسی حکیمی نیا 12الی  10 22/10/98 حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان 1

 غالمحسین جمالی 17الی  15 24/10/98 شیمی آلی 2

 فاطمه رستمی 12الی  10 26/10/98 اکولوژی 3

 غالمحسین جمالی 15الی  13 28/10/98 بیوشیمی گیاهی 4

 ساناز بختیاری نسب 15الی  13 29/10/98 آمار و احتماالت 5

 فاطمه نعمتی 17الی  15 01/11/98 فیزیولوژی گیاهی 6

 فاطمه نعمتی  15الی  13 02/11/98 مدیریت تلفیقی آفات 7

 عیسی حکیمی نیا 03/11/98تاریخ تحویل :  کاربینی 8

 



 

 ( سوم )ترم 971گیاهان داروئی و معطر   –برنامه امتحانی مهندسی فناوری باغبانی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 بهدخت جمالی 17الی  15 24/10/98 اصالح گیاهان داروئی 1

 محمدامین ذاکری اصل 17الی  15 26/10/98 2بهره برداری از گیاهان داروئی 2

 محمد امین ذاکری اصل 17الی  15 27/10/98 اهلی کردن گیاهان داروئی 3

 بهدخت جمالی 15الی  13 30/10/98 بیوتکنولوژی گیاهی 4

 سید حسین جعفری 12الی  10 01/11/98 تفسیر موضوعی نهج البالغه 5

 یدیرضا  15الی  13 02/11/98 کشت ارگانیک 6

 محمد امین ذاکری اصل 17الی  15 03/11/98 1شناخت گیاهان داروئی 7

 آزمون متمرکز 13الی  11 12/11/98 کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی  8

 



 

 ( چهارم )ترم 962گیاهان داروئی و معطر   –برنامه امتحانی مهندسی فناوری باغبانی 

 مطهریمدرسه سالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 حکیمی نیاعیسی  17الی  15 23/10/98 فرآوری گیاهان داروئی 

 محمد امین ذاکری اصل 17الی  15 27/10/98 اهلی کردن گیاهان داروئی 1

 سید حسین جعفری 15الی  13 29/10/98 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 2

 بهدخت جمالی 15الی  13 30/10/98 بیوتکنولوژی گیاهی 3

 سید حسین جعفری 12الی  10 01/11/98 تفسیر موضوعی نهج البالغه 4

 عیسی حکیمی نیا 01/11/98تاریخ تحویل :  2کارورزی 5

 

 

 



 

 ( اول )ترم 981برنامه امتحانی کاردانی فنی گیاهپزشکی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 عیسی حکیمی نیا 15الی  13 22/10/98 گیاه شناسی عمومی 1

 ساناز بختیاری نسب 12الی  10 24/10/98 ریاضی پیش دانشگاهی 2

 غالمحسین جمالی 12الی  10 26/10/98 پیش دانشگاهیشیمی  3

 ساناز بختیاری نسب 17الی  15 28/10/98 ریاضیات عمومی 4

 عبدالمحمد الهیاری 17الی  15 30/10/98 فارسی 5

 غالمحسین جمالی 15الی  13 02/11/98 شیمی عمومی 6

 سیده نجمه حسینی 15الی  13 03/11/98 زیست شناسی گیاهی 7

 آزمون متمرکز 15الی  13 13/11/98 دانش خانواده و جمعیت 8

 عیسی حکیمی نیا 03/11/98تاریخ تحویل :  کاربینی 9

 



 

 ( دوم )ترم 972مدیریت تلفیقی آفات  -برنامه امتحانی مهندسی فناوری گیاهپزشکی

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 فاطمه رستمی 15الی  13 21/10/98 خاک شناسی عمومی 1

 سیده نجمه حسینی 15الی  13 22/10/98 آور در کشاورزی جانوران زیان 2

 عیسی حکیمی نیا 15الی  13 24/10/98 بهداشت گیاهی 3

 عیسی حکیمی نیا 17الی  15 26/10/98 عوامل بیماری زای گیاهی 4

 اعظم جعفری 15الی  13 28/10/98 ناقلین عوامل بیماری زای گیاهی 5

 اعظم جععفری 12الی  10 30/10/98 سم شناسی کشاورزی 6

 اعظم جععفری 15الی  13 02/11/98 مدیریت تلفیقی علف های هرز 7

 اعظم جععفری 12الی  10 03/11/98 زبان تخصصی 8

 آزمون متمرکز 15الی  13 10/11/98 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 9

 آزمون متمرکز 15الی  13 12/11/98 2اندیشه اسالمی 10



 

 ( دوم )ترم 972برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 محمدخلیل پذیر 17الی  15 25/10/98 بهداشت عمومی )با تکیه بر آب و فاضالب( 1

 محمدخلیل پذیر 17الی  15 27/10/98 مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 2

 محمدخلیل پذیر 12الی  10 28/10/98 عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار 3

 محمدخلیل پذیر 15الی  13 28/10/98 ایمنی و بهداشت محیط کار 4

 فاطمه جعفریان 15الی  13 29/10/98 آناتومی و فیزیولوژی 5

 محمدخلیل پذیر 12الی  10 01/11/98 عوام زیان آور شیمیایی ، فیزیولوژیک در محیط کار 6

 زراره صیادی 15الی  13 01/11/98 روانشناسی صنعتی و صنفی 7

 طیبه جعفریان 12الی  10 02/11/98 و ارتباطات کاربرد فناوری اطالعات 8

 جعفر زنگویی 17الی  15 03/11/98 زبان پیش 9

 آزمون متمرکز 15الی  13 11/11/98 اصول سرپرستی 10



 

 ( سوم )ترم 971برنامه امتحانی کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی 

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .ون از برنامه امتحانی استخراج گردد(جلسه و تاریخ آزم

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 محمدخلیل پذیر 15الی  13 22/10/98 بیماری ها و معاینات شغلی 1

 محمدخلیل پذیر 17الی  15 23/10/98 حریق و سیستم اطفاء 2

 محمدخلیل پذیر 17الی  15 24/10/98 ارگونومی 3

 محمدخلیل پذیر 17الی  15 25/10/98 و فاضالب( بهداشت عمومی )با تکیه بر آب 4

 محمدخلیل پذیر 17الی  15 27/10/98 امداد و کمک های اولیه 5

 محمدخلیل پذیر 15الی  13 29/10/98 مدیریت عمومی با تکیه بر ایمنی و سالمت حرفه ای 6

 محمدخلیل پذیر 12الی  10 01/11/98 بازرسی اماکن 7

 جعفر زنگویی 17الی  15 03/11/98 زبان پیش دانشگاهی 8

 آزمون متمرکز 15الی  13 06/11/98 1اندیشه اسالمی  9

 آزمون متمرکز 15الی  13 07/11/98 مستند سازی 10



 

  برنامه امتحانی آزمون های تکدرس )کلیه رشته ها(

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 مصطفی زارعی 17الی  15 23/10/98 )الزامات خارج از قرارداد( )کاردانی حقوق ثبتی( 4حقوق مدنی 1

 طیبه جعفریان 15الی  13 24/10/98 )کاردانی نرم افزار( برنامه سازی تحت وب 2

 عیسی حکیمی نیا 15الی  13 24/10/98 حشره شناسی )کاردانی گیاهپزشکی( 3

 عیسی حکیمی نیا 17الی  15 25/10/98 فناوری های نوین در مدیریت تلفیقی آفات )کارشناسی گیاهپزشکی( 4

 عیسی حکیمی نیا 17الی  15 25/10/98 زبان تخصصی )کاردانی گیاهپزشکی( 5

 محمدخلیل پذیر 17الی  15 25/10/98 زبان تخصصی )کاردانی دامپزشکی( 6

 طیبه جعفریان 17الی  25/10/98 15 (ITنمایه سازی ) 7

 محمدخلیل پذیر 17الی  15 27/10/98 اصول و مقررات قرنطینه دام )کاردانی دامپزشکی( 8

 مصطفی زارعی 17الی  15 27/10/98 )کاردانی حقوق ثبتی(1حقوق اساسی 9

 طیبه جعفریان 17الی  15 27/10/98 اصول طراحی صفحات وب)کاردانی نرم افزار( 10



  برنامه امتحانی آزمون های تکدرس )کلیه رشته ها(

 مطهریمدرسه سالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 طیبه جعفریان 17الی  15 27/10/98 شبکه های کامپیوتری )کاردانی نرم افزار( 11

 طیبه جعفریان 17الی  15 27/10/98 برنامه سازی سیستم )کاردانی نرم افزار( 12

 طیبه جعفریان 17الی  27/10/98 15 (ITسیستم های خبره ) 13

 طیبه جعفریان 17الی  15 27/10/98 زبان تخصصی )کاردانی نرم افزار( 14

 عیسی حکیمی نیا 12الی  10 28/10/98 مواد بیولوژیک )کاردانی گیاهپزشکی( تکنولوژی پرورش و کاربرد 15

 طیبه جعفریان 12الی  28/10/98 10 (ITخدمات ارزش افزوده در فناوری اطالعات ) 16

 محمدخلیل پذیر 12الی  10 28/10/98 مبانی بهداشت گوشت و کشتارگاه )کاردانی دامپزشکی( 17

 مصطفی زارعی 15الی  13 29/10/98 دفاتر اسناد رسمی )کاردانی حقوق ثبتی(مسئولیت مدنی کارکنان  18

 عبدالمحمد الهیاری 15الی  13 29/10/98 گزارش نویسی )کاردانی نرم افزار( 19

 عیسی حکیمی نیا 15الی  13 29/10/98 آفات سبزی و صیفی و زینتی و گلخانه ای )کاردانی گیاهپزشکی( 20

 طیبه جعفریان 15الی  13 29/10/98 گرا )کاردانی نرم افزار(برنامه نویسی شی  21



  برنامه امتحانی آزمون های تکدرس )کلیه رشته ها(

 مدرسه مطهریسالن امتحانات محل برگزاری آزمون : 

دروس برنامه امتحانی مطابقت دهید )درس از کارت ورود به  کارت ورود به جلسه امتحانی را با شجویان گرامی لطفاً دروس تذکر : دان

 .جلسه و تاریخ آزمون از برنامه امتحانی استخراج گردد(

 مدرس ساعت تاریخ نام درس ردیف

 مصطفی زارعی 17الی  15 30/10/98 اجرای مفاد اسناد رسمی )کاردانی حقوق ثبتی( 22

 طیبه جعفریان 17الی  15 30/10/98 پایگاه داده ها )کاردانی نرم افزار( 23

 طیبه جعفریان 12الی  10 01/11/98 ساختمان و زبان ماشین )کاردانی نرم افزار( 24

 محمدخلیل پذیر 15الی  13 01/11/98 اصول و مقررات قرنطینه دام )کاردانی دامپزشکی( 25

 زارعی مصطفی 15الی  13 01/11/98 تنظیم اسناد رسمی )کاردانی حقوق ثبتی( 26

 طیبه جعفریان 15الی  13 01/11/98 برنامه نویسی سیستم های عامل همراه )کاردانی نرم افزار( 27

 طیبه جعفریان 17الی  15 01/11/98 برنامه نویسی سیستم های توزیع شده )کاردانی نرم افزار( 28

 متمرکز آزمون 13الی  11 07/11/98 آموزش و ترویج کشاورزی )کاردانی گیاهپزشکی( 29

 


