
 ساعت امتحان تاریخ امتحان کد درس گروه نام استاد نام درس

71/71/7931 076-06-14 کارشناسی پیوسته رضایی آشنایی با مرمت ابنیه  91/8  

71/71/7931 055-06-14 کارشناسی پیوسته یغمایی-فرزان یار آشنایی با معماری اسالمی  77 

-021-06-14 کارشناسی پیوسته اسعدی هندسه کاربردی
01 

71/71/7931  91/79  

71/71/7931 040-30-14 کارشناسی شهر سازی ژند مبانی برنامه ریزی و مدیریت محیطی )اختیاری(  77 

71/71/7931 030-30-14 کارشناسی شهر سازی افشار طراحی شبکه حمل و نقل شهری  91/79  

71/71/7931 031-30-14 کارشناسی شهر سازی ژند مبانی شهرشناسی  91/79  

71/71/7931 037-20-14 کارشناسی  داخلی میرزاجانی مرمت و نگهداری  77 

71/71/7931 034-06-14 ناپیوسته الریجانی-رضایی آشنایی با مرمت ابنیه  91/8  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تعداد نفرات امتحان ساعت امتحان امتحانتاریخ  کد درس گروه نام استاد نام درس

78/71/7931 059-06-14 کارشناسی پیوسته جعفرپور تاسیسات الکتریکی  91/8  
 

78/71/7931 051-06-14 کارشناسی پیوسته هدی حسینی انسان طبیعت معماری  77 
 

78/71/7931 54-030-14 کارشناسی شهر سازی اشکان محمدی کاربرد نقشه برداری  91/79  
 

طراحی و کاربرد نظام اطالعاتی 

 شهری
78/71/7931 081-30-14 کارشناسی شهر سازی مهماندوست  77 

 

78/71/7931 034-30-14 کارشناسی شهر سازی افشار برنامه ریزی منطقه ای  77 
 

78/71/7931 005-20-14 کارشناسی  داخلی شفاعی تاریخ مبلمان  77 
 

78/71/7931 040-20-14 کارشناسی  داخلی کیان دهقان مقررات معماری داخلی  91/79  
 

 ریاضی عمومی
-بحرالعلومی

 خاتمی
78/71/7931 047-06-14 ناپیوسته  91/8  

 



 

 

 

 

 

 تعداد نفرات امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان کد درس گروه نام استاد نام درس

73/71/7931 074-06-14 کارشناسی پیوسته افشار آشنایی با برنامه ریزی کالبدی  77 
 

73/71/7931 068-06-14 کارشناسی پیوسته جاللی-دماوندی و گزارش کارگاه 2ساختمان   91/79  
 

73/71/7931 01-022-06-14 کارشناسی پیوسته تهرانی ریاضیات و آمار  77 
 

73/71/7931 026-30-14 کارشناسی شهر سازی صادقی زبان تخصصی  77 
 

73/71/7931 056-30-14 کارشناسی شهر سازی گازرانی آمار در شهر سازی  91/79  
 

73/71/7931 032-30-14 کارشناسی شهر سازی شکوهی تاسیسات و زیرساخت های شهری  91/79  
 

73/71/7931 047-30-14 کارشناسی شهر سازی تهرانی ریاضیات و آمار  77 
 

73/71/7931 056-20-14 کارشناسی  داخلی تهرانی متره و برآورد  91/8  
 

73/71/7931 038-20-14 کارشناسی  داخلی باشتنی عناصر پیش ساخته  91/79  
 

73/71/7931 041-06-14 ناپیوسته خاتمی-باغی سازه بتنی  91/8  
 



 تاریخ امتحان کد درس گروه نام استاد ام درسن
ساعت 

 امتحان

21/71/7931 052-06-14 کارشناسی پیوسته عمرانی مبانی نظری  91/79  

21/71/7931 075-06-14 کارشناسی پیوسته محسنی-افشار فضاهای شهری تحلیل  77 

21/71/7931 077-30-14 کارشناسی شهر سازی الیاس زاده-کسرایی مبانی مهندسی ساختمان  77 

21/71/7931 031-30-14 کارشناسی شهر سازی غفاری مسکن  91/8  

21/71/7931 025-20-14 کارشناسی  داخلی امراللهی تنظیم شرایط نور و صدا  91/79  

21/71/7931 035-20-14 کارشناسی  داخلی خاتمی 2اصول فنی ساختمان   91/8  

21/71/7931 039-06-14 ناپیوسته پورحسینی-اسعدی عناصر جزییات  91/8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان کد درس گروه نام استاد نام درس

22/71/7931 079-06-14 کارشناسی پیوسته حافظی-زراعتی طراحی فنی  91/79  

22/71/7931 062-06-14 کارشناسی پیوسته تهرانی مقاومت و مصالح سازه فلزی  77 

22/71/7931 028-30-14 کارشناسی شهر سازی خبیری روش تحقیق  91/79  

22/71/7931 050-30-14 کارشناسی شهر سازی خاتمی معادالت دیفرانسیل  77 

22/71/7931 033-30-14 کارشناسی شهر سازی مفیدی منظر سازی  71 

22/71/7931 035-30-14 کارشناسی شهر سازی خبیری بافت های فرسوده  71 

 کارشناسی شهر سازی ژند جغرافیای شهری
 

22/71/7931  91/79  

22/71/7931 018-20-14 کارشناسی  داخلی مرتضوی تئوری معماری داخلی  77 

22/71/7931 017-20-14 کارشناسی  داخلی شفاعی تزیینی ایران و جهانآشنایی با معماری   91/79  

22/71/7931 1420011 کارشناسی  داخلی پورحسینی-اسعدی هندسه کاربردی  91/79  

22/71/7931 038-06-14 ناپیوسته کیانی-افشار نادری آشنایی با معماری معاصر  91/8  

22/71/7931 044-06-14 ناپیوسته طائفی-یغمایی-فرزان یار معماری اسالمی  91/8  

 

 



 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان کد درس گروه نام استاد نام درس

22/71/7931 06060-14 کارشناسی پیوسته جعفرپور تاسیسات مکانیکی  91/79  

22/71/7931 064-30-14 کارشناسی شهر سازی کاوش نیا مبانی و روش های برنامه ریزی شهری  77 

22/71/7931 084-30-14 کارشناسی شهر سازی اشکان محمدی اختیاری تفسیر هوایی و ماهوراییدرس   91/79  

22/71/7931 048-20-14 کارشناسی  داخلی شفاعی تاریخ هنر )اختیاری(  91/79  

22/71/7931 020-20-14 کارشناسی  داخلی خاتمی شناخت و مواد و مصالح  77 

22/71/7931 058-06-14 کارشناسی پیوسته نوروز تنظیم شرایط محیطی  91/79  

22/71/7931 004-20-14 کارشناسی  داخلی هدی حسینی انسان طبیعت معماری داخلی  91/79  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان کد درس گروه نام استاد م درسنا

21/71/7931 065-06-14 کارشناسی پیوسته آقایی فر مدیریت تشگیالت کارگاهی  91/8  

21/71/7931 057-06-14 کارشناسی پیوسته اشکان محمدی نقشه برداری  77 

21/71/7931 052-30-14 کارشناسی شهر سازی مفیدی-مخبری ترسیم پیشرفته  77 

21/71/7931 086-30-14 کارشناسی شهر سازی ساعد علم و هنر شهرسازی  77 

21/71/7931 039-30-14 کارشناسی شهر سازی کاوش نیا مدل های شهرسازی  77 

 کارشناسی شهر سازی علیخانی هندسه احجام و پرسپکتیو
 

21/71/7931  91/79  

21/71/7931 016-20-14 کارشناسی  داخلی یغمایی آشنایی با معماری جهان اسالم  91/8  

21/71/7931 005-20-14 کارشناسی  داخلی هدی حسینی انسان طبیعت ارگونومی  91/79  

21/71/7931 046-06-14 ناپیوسته امراللهی 2شرایط محیطی تنظیم   91/8  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان کد درس گروه نام استاد نام درس

21/71/7931 064-06-14 کارشناسی پیوسته جاللی متره و برآورد  77 

 کارشناسی  داخلی مجیدی فلسفه هنر اسالمی
 

21/71/7931  91/79  

21/71/7931 039-06-14 ناپیوسته معارفی-المیرامیرزایی معماریانسان طبیعت   77 

21/71/7931  کارشناسی پیوسته مهریار زبان تخصصی  91/8  



 نام درس نام استاد گروه کد درس تاریخ امتحان متحانا

 اصول فنی ساختمان جاللی معماری داخلی 0101131 31/01/69 03:31

 معماری معاصر عمرانی معماری پیوسته 0119149 31/01/0369 03:31

 مدیریت کارگاه رستگار-منصوری راد معماری داخلی 0101136 31/01/0369 03:31

 جاللی _آقایی فر معماری ناپیوسته 011910 31/01/0369 00:11
مدیریت تشکیالت 

 کارگاهی

 با طراحی صنعتیآشنایی  علیخانی -احمدی  معماری داخلی 0101110 10/00/0369 00:11

 


