تاریخ امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
ًبم دسس

تبسیخ اهتحبى

سبعت اهتحبى

ًبم استبد

کبسبشد سایبًِ دس ٍسصش

1396/10/16

آصهَى ّبی پیکشسٌجی

1396/10/16

کوکْبی اٍلیِ پضضکی

1396/10/16

آًبتَهی اًسبًی

1396/10/16

آًبتَهی اًسبًی

1396/10/16

سٍاًطٌبسی کبس

1396/10/16

09:00
10:30
12:00
12:00
13:30
15:00

آقبی کبظوی

بْذاضت ٍ هسوَهیت غزایی

1396/10/17

تغزیِ ٍسصضی2

1396/10/17

هْبست ّبی هسئلِ یببی ٍ تصوین گیشی

1396/10/17

09:00
09:00
10:30

آهبدگی جسوبًی تخصصی

1396/10/18

آهَصش آهبدگی جسوبًی بشای کَدکبى ٍ ًَجَاًبى

1396/10/18

پضضکی ٍسصضی

1396/10/18

فیضیَلَطی ٍسصضی

1396/10/18

ضٌبخت ٍ اصَل حشکبت دس تکَاًذٍ

1396/10/18

فیضیَلَطی ٍسصضی پیطشفتِ

1396/10/18

تغزیِ ٍسصضی

1396/10/18

09:00
10:30
10:30
12:00
13:30
13:30
15:00

سطین دسهبًی ٍسصضی1

1396/10/19

سطین دسهبًی ٍسصضی2

1396/10/19

آهبدگی جسوبًی سالهت

1396/10/19

اصَل بشگضاسی هسببقبت ٍسصضی

1396/10/19

فیضیَلَطی ٍسصضی کبسبشدی

1396/10/19

09:00
09:00
10:30
10:30
12:00

استعذادیببی ٍسصضی

1396/10/20

پضضکی ایشاًی

1396/10/20

هذیشیت ٍ سبصهبًْبی ٍسصضی

1396/10/20

09:00
10:30
10:30

حقَق ٍسصضی

1396/10/20

فبسهبکَلَطی عوَهی

1396/10/20

12:00
13:30

صببى تخصصی(آهبدگی جسوبًی)

1396/10/21

صببى تخصصی(تغزیِ ٍسصضی)

1396/10/21

آسیب ضٌبسی ٍسصضی

1396/10/21

آضٌبیی بب سضتِ ّبی تخصصی آهبدگی جسوبًی ٍ ایشٍبیک

1396/10/21

آهبس تَصیفی

1396/10/21

آهبس هقذهبتی

1396/10/21

09:00
09:00
10:30
10:30
12:00
12:00

آقبی حسیٌی خَاُ
خبًن ًَسی
آقبی عبذالْی
خبًن سٍح ًیب
خبًن هَسَی
خبًن ضفیعی ًیک
خبًن ضفیعی ًیک
خبًن فصیح
آقبی اهیٌی
آقبی حسیٌی خَاُ
خبًن ًَسی
آقبی جبٍیذی
آقبی ًَرسی
آقبی جبٍیذی
آقبی جبٍیذی
خبًن ضفیعی ًیک
آقبی عطبسد
آقبی پیشی
آقبی اهیٌی
خبًن غفبسیبى
آقبی ًیشی
خبًن ًَسی
خبًن فصیح
آقبی احسٌی فشٍص
آقبی جبٍیذی
خبًن ًکَیی
خبًن ًکَیی
آقبی پیشی
آقبی اهیٌی
آقبی ًیشی
آقبی ًیشی
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بیَهکبًیک ٍسصضی پیطشفتِ

1396/10/23

تٌظین بشًبهِ غزایی ٍسصضی استقبهتی،سشعتی،قذستی

1396/10/23

09:00
09:00

خبًن غفبسیبى

بشًبهِ سیضی توشیي

1396/10/23

10:30

آقبی افطبس

بشًبهِ سیضی توشیٌبت هقبٍهتی

1396/10/23

10:30

آقبی پیشٍسدیضادُ

فیضیَلَطی اًسبًی

1396/10/23

12:00

خبًن سٍح ًیب

اصَل هشبیگشی ٍ علن توشیي

1396/10/23

12:00

آقبی پیشی

فیضیَلَطی اًسبًی

1396/10/23

13:30

آقبی عبذالْی

آًبتَهی حشکتی

1396/10/23

13:30

آقبی عبذالْی

آهبدگی جسوبًی سضتِ ّبی هْبستی

1396/10/23

15:00

آقبی ًیشی

تغزیِ سٌتی

1396/10/23

15:00

آقبی عبذالْی

هکول ّب ٍ دٍپیٌگ(تغزیِ ٍسصضی)

1396/10/24

09:00

آقبی عسجذی

هکولْبی ٍسصضی ٍ دٍپیٌگ (آهبدگی جسوبًی)

1396/10/24

حشکبت ٍسصضی اصالحی

1396/10/24

تبسیخچِ تکَاًذٍ

1396/10/24

اخالق حشفِ ای

1396/10/24

09:00
10:30
10:30
13:30

آقبی عسجذی

آهبدگی جسوبًی سضتِ ّبی سشعتی

1396/10/25

تغزیِ اسبسی

1396/10/25

آهبدگی جسوبًی هْبستی

1396/10/25

بیَضیوی

1396/10/25

طشاحی ٍ بشًبهِ سیضی توشیٌی

1396/10/25

09:00
09:00
10:30
10:30
12:00

اصَل ٍ هببًی داٍسی آهبدگی جسوبًی

1396/10/26

ضیوی عوَهی

1396/10/26

کبس بب دستگبُ ّبی بذًسبصی

1396/10/26

09:00
10:30
12:00

بشًبهِ سیضی توشیٌبت استقبهتی

1396/10/27

هحبسبِ اًشطی دس تغزیِ ٍسصضی

1396/10/27

هستٌذ سبصی

1396/10/27

سٍاًطٌبسی ٍسصضی

1396/10/27

صببى پیص داًطگبّی

1396/10/27

سٍاًطٌبسی تشبیتی

1396/10/27

اًذیطِ اسالهیً(2بَت ٍ اهبهت)

1396/10/27

09:00
09:00
10:30
12:00
12:00
13:30
15:00

آقبی عبذالْی

آقبی پیشی
آقبی ًَرسی
آقبی احسٌی فشٍص
آقبی ًیشی
خبًن ضفیعی ًیک
آقبی افطبس
خبًن سٍح ًیب
آقبی پیشٍسدیضادُ
آقبی اهیٌی
خبًن سٍح ًیب
آقبی پیشٍسدیضادُ
آقبی پیشٍسدیضادُ
آقبی عسجذی
خبًن فصیح
خبًن هَسَی
خبًن ًکَیی
خبًن هحوَدی
خبًن صادُ علی
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تبسیخ تحلیلی صذس اسالم

1396/10/28

تٌظین بشًبهِ غزایی ٍسصضی

1396/10/28

اًذیطِ اسالهی1

1396/10/28

آضٌبیی بب قبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى

1396/10/28

آهبدگی جسوبًی عوَهی

1396/10/28

اصَل ٍ هببًی آهبدگی جسوبًی

1396/10/28

صببى خبسجی عوَهی

1396/10/28

09:00
09:00
10:30
10:30
12:00
12:00
15:00

تفسیش هَضَعی قشآى

1396/10/30

سٌجص ٍ اًذاصُ گیشی

1396/10/30

اخالق اسالهی

1396/10/30

فبسسی

1396/10/30

هذیشیت هسببقبت ٍ سبصهبًْبی ٍسصضی

1396/10/30

09:00
10:30
10:30
12:00
13:30

خبًن فصیح

بشسسی ٍضع تغزیِ

1396/10/30

15:00

خبًن ضفیعی ًیک

آقبی سپبسی
خبًن ضفیعی ًیک
خبًن صادُ علی
آقبی سپبسی
خبًن غفبسیبى
آقبی ًیشی
خبًن ًکَیی
خبًن چیت سبص
آقبی عبذالْی
خبًن چیت سبص
آقبی هْشجَ

