
 69-67       اول  69مهر     مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه ای  

 درس کد
 واحد

 تاریخ امتحان کالسشماره  ساعت هفته روز مدرس
ساعت 

 ع ن امتحان

 21/09 92/01/24 011 06-04 شٌبِ هجتبی عبذی - 9 آهار 2409169

 21/09 21/01/24 011 04-01 شٌبِ فاطوِ هحکن کار - 9 هباًی سازهاى ٍ هذیریت 2409161

 21/06 91/01/24 011 01-91 شٌبِ هْذی ابًََری - 9 هشتری هذاری 2409164

  عولی 011 91-90 شٌبِ هْذی ابًََری 0 - کاربیٌی 2409161

 21/09 91/01/24 000 09-01 دٍشٌبِ داٍد ًیکساد - 2 اصَل حسابذاری 2409162

 21/06 04/01/24 014 01-01 دٍشٌبِ آتٌا بٌْیافر - 2 اصَل علن اقتصاد 2409166

 21/06 01/01/24 014 01-91 دٍشٌبِ هرجاى هرادی - 9 ریاضی پیش 

 21/06 02/01/24  09-06 سِ شٌبِ هعصَهِ یَسفی - 9 زباى پیش 

 21/06 91/01/24 012 06-04 سِ شٌبِ هحوذ ایسدی - 9 کسب ٍکار از دیذگاُ اسالم 2409161

 0 - تربیت بذًی 
 016 04-01 سِ شٌبِ خَاّراى3 عارفِ هذدی

90/01/24 21/06 
 011 04-01 سِ شٌبِ برادراى 3 اهیي رحیوی



 69-67       اول  69مهر       اینترنت و شبکه های گسترده-کاردانی فنی فناوری اطالعات 

 درس کد
 واحد

 تاریخ امتحان کالسشماره  ساعت هفته روز مدرس
ساعت 

 ع ن امتحان

 21/06 90/01/24 011 00-  06 شٌبِیک هعصَهِ فرزاًگاى - 2 زباى خارجی 240111

 21/06 96/01/24 011 06-04 یکشٌبِ سویِ بخشٌذُ - 9 فیسیک پیش 240119

 21/06 04/01/24 011 04-02 یکشٌبِ کبری خادهی 0 9 برًاهِ ًَیسی هقذهاتی 240116

  عولی 011 02-91 یکشٌبِ کبری خادهی 0 - کاربیٌی 240111

 21/09 02/01/24 012 02-01 دٍشٌبِ هْسا یَسفی - 9 ریاضی پیش 240110

 21/09 21/01/24 012 01-01 دٍشٌبِ هرجاى هرادی - 2 ریاضی عوَهی 240112

 21/06 99/01/24 0سایت  01-21/02 دٍشٌبِ قرباًعلی پَرهحوذی 0 - کارگاُ کاهپیَتر 240111

 21/06 92/01/24 0ایت س 21/02-90 دٍشٌبِ قرباًعلی پَرهحوذی 0 - کارگاُ لیٌَکس 240114

 21/09 91/01/24 012 01-02 سِ شٌبِ سیذُ فاطوِ ساداتی - 9 0 اًذیشِ اسالهی 240112



 69-67       اول  69مهر       تعمیرات ماشین آالت صنعتی -مکانیککاردانی فنی  

 درس کد
 واحد

 تاریخ امتحان کالسشماره  ساعت هفته روز مدرس
ساعت 

 ع ن امتحان

 21/06 92/01/24 011 06-04 یکشٌبِ سویِ بخشٌذُ - 9 فیسیک پیش 

 21/09 94/01/24 214 04-01 یکشٌبِ سویِ بخشٌذُ - 9 فیسیک هکاًیک 

 21/09 04/01/24 214 01-91 یکشٌبِ هحسي بابایی 0 0 سیستن اًذازُ گیری ٍ کالیبراسیَى 

  عولی 214 91-90 یکشٌبِ هحسي بابایی 0 - کاربیٌی 

 21/09 02/01/24 012 02-01 دٍشٌبِ هْسا یَسفی - 9 ریاضی پیش 

 21/09 21/01/24 012 01-01 دٍشٌبِ هرجاى هرادی - 2 ریاضی عوَهی 

 21/09 01/01/24 012 01-91 دٍشٌبِ هحوذ فالح - 9 شیوی عوَهی 

  عولی 012 91-90 دٍشٌبِ هحوذ فالح 0 - آز شیوی 

 21/06 90/01/24 014 06-01 سِ شٌبِ هعصَهِ یَسفی - 2 زباى خارجی 

 21/06 96/01/24 011 01-02 سِ شٌبِ رهضاى دریایی - 9 اخالق اسالهی 



 69-67       اول  69مهر     کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی 

 درس کد
 واحد

 تاریخ امتحان کالسشماره  ساعت هفته روز مدرس
ساعت 

 ع ن امتحان

 21/09 21/01/24 214 06-04 شٌبِ فاطوِ هحکن کار - 9 هباًی سازهاى ٍ هذیریت 2409111

 21/09 94/01/24 214 04-01 شٌبِ هحوذرضا هَسَیْا - 9 حقَق بازرگاًی 2409114

 21/09 96/01/24 014 09-01 دٍشٌبِ عباس رحیوی 0 9 حسابذاری هَسسات خذهاتی ٍ بازرگاًی 2409116

 21/06 04/01/24 014 01-01 دٍشٌبِ آتٌا بٌْیافر - 2 اقتصاد خرد 2409112

 21/06 01/01/24 014 01-91 دٍشٌبِ هرجاى هرادی - 9 ریاضی پیش 240911

  عولی 014 00-09 دٍشٌبِ عباس رحیوی 0 - کاربیٌی 2409111

 21/06 02/01/24 014 09-06 سِ شٌبِ هعصَهِ یَسفی - 9 زباى پیش 2409119

 21/06 90/01/24 014 06-01 سِ شٌبِ هعصَهِ یَسفی - 2 زباى خارجی 

 21/09 91/01/24 012 01-02 سِ شٌبِ سیذُ فاطوِ ساداتی - 9 0هی اًذیشِ اسال 

 


