
 

 

 

 قابل توجه دانشجویان محترم

 

ه م این اط بق ب  آهچه در زا ی ثبت 1401به این وسییی به بمه اه اانا ه ا ا ی ی ه ل ییی   او  

( درج شده بود و داهشجوی ی اانمم ه ز بم آی اس س eduه ل    در س ا هه آاوزش داهشگ ه )

صورا تجلعی در ق لب جدو  ا وست ه بت به اهنخ ب واحد و ثبت  وه م اقدام کمده بودهد، به 

 رسد.ای داهشجوی ی عزیز اجددا به اطالعجهت ی دآوری 

ت ک د ای ه ی قببیا مو اقمراا و آگهی ل ایآاوزش امدیس،  که ت ی ی  شیییود  ا  ه ا  ا  اان

شد. حضوریدر اال امدیس و به صورا  تاص بی ه ل    جزئ  ا ب شنم از  بمگزار خواهند 

 اال بمگزاری اانا ه ا انع قب  و در زا ی ان سب به اطالع داهشجوی ی خواهد رس د.جلبه 

 

 معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف
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18:00  الی  16:00بعد از ظهر  تاريخ امتحان14:30  الی 12:30ظهر تاريخ امتحان11:00 الی 9:00صبح تاريخ امتحان

1401/10/13سه شنبه (همه گروه ها) (50668)ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی 1401/10/13سه شنبه (همه گروه ها) (50662 و 50666)  2 و 1زبان جبرانی کیش1401/10/13سه شنبه 

(52212)حاج صادقی-مدار منطقی(53602)زین العابدین-سیستم های انتقال آب(50012) (همه گروهها)-2فیزیک

(51774)نظریانی-کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع(50019)اشتری-شیمی عمومی(50008) (همه گروهها)پیش فیزیک 

(51012)سیف برقی-آمار مهندسی (57028)(رشته مواد)محمدی-ترمودینامیک مواد(65415) (هوافضا)ادیب -موادو روشهای ساخت

(58358)ثانی-فن آوری پیل های سوختی

(50991)شیروانی-ادبیات فارسی(58513)خیاط-سیستم های دینامیکی(50034)(همه گروهها)معادالت دیفرانسیل

(53669)شیخ االسالمی-مهندسی محیط زیست(52417)قهرمانی-هوش مصنوعی( 58771 و 53014)جهانبین-ریاضیات مهندسی پیشرفته 

(65145)(هوافضا)مالئک-طراحی به کمک کامپیوتر(52115)عقبائی-ساختمانهای گسسته(53111)یاریگرروش -1مکانیک جامدات

(51981)صفرزاده - 1تحلیل سیستم(51361)کیانفر-مدیریت کیفیت جامع

(52418)جاماسب-تحلیل و طراحی سیستم ها( 58019)غفاری/-(ارشد)طراحی سیستم های کنترلی(50016)(همه گروهها)-2ریاضی

(53209)توفیق -بارگذاری58245غفاری  -(کارشناسی)(هیدرولیک و پنوماتیک)(57036)امین جعفری-2متالورژی فیزیکی

(65136)سمانه طاشی-تحلیل سازه های هوافضایی(53305)جعفری فشارکی-مدیریت کارگاه و ایمنی(51513)حجی-2برنامه ریزی وکنترل تولید

(50445)علیرضا بی نیاز- 1 اندیشه اسالمی(54178)استراتژی بازاریابی

(54178محمود حسینی -پیاده سازی استراتژی

(50448)طباطبایی-حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم( 53149)(عمران)نقدآبادی-1عناصر محدود(55091)ذوالقدری-1مبانی مهندسی برق

(52442)کوثری-امنیت داده و شبکه ها(58357)کاظمی-ساخت به روش افزودن(51418)هوشمند-1روشهای تولید

(51532)رفیعی-کنترل پروژه(58042 )(مکانیک ) نقدآبادی1اجزاء محدود(53333)زرگریان- برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساخت

(53413)سرفراز-مهندسی پی(50009)(همه گروهها)پیش ریاضی 

(50123)(بین الملل)خداداد -اخالق اسالمی//(53221)کاظمی-1سازه های فوالدی(58161)صدر-1ترمودینامیک

پاشارروش(58263)  2مقاومت مصالح (52657)قهرمانی-مدلسازی و تحلیل شبکه 

پاشارروش-(53114) 2مکانیک جامدات عقبائی-(50256)و آشنایی با جبرخطی (52282)جبرخطی

(53135)توفیق- کامپوزیت الیافی(58162)ثانی-2 ترمودینامیک

(58567)و(53012)(عمران/مکانیک/هوافضا)باقری قلعه-دینامیک 

رفیعی-(کارشناسی و  ارشد )(51711)(51720) 1تحقیق در عملیاتحاج صادقی-معماری کامپیوتر (52323)
 و 53136)(مکانیک و عمران)نقد آبادی-مکانیک محیط های پیوسته 

58033)

(50667)(همه گروهها)-زبان انگلیسی عمومی(51114)عباسیان-1اقتصاد عمومی(57026)نجم الدین-1متالورژی فیزیکی 

(65118)مالئک-2طراحی هواپیماعباسیان-( واحدی3)(51201)اقتصادعمومی(58512)خیاط-دینامیک ماشین

(52474)کوثری-مهندسی نرم افزار (53075)زرگریان-مدیریت ریسک و ایمنی کارگاه//(57014)غفاری-مکانیک مواد // (58262)1مقاومت مصالح

(50624)غالمرضا حسینی-انقالب اسالمی و ریشه های آن(51512)حجی-1برنامه ریزی و کنترل تولید(50015)صفدری-1ریاضی

(54401)محمود حسینی-روش های تحقیق در مدیریت (53311)یاریگرروش- روشهای ساخت

(53303)جعفری فشارکی-اصول و مقررات پیمان//(53411)توفیق-مکانیک خاک//(58065)یاریگرروش-استاتیک و مقاومت مصالح

(50489)(بین الملل)خداداد -تفسیرموضوعی قرآن(52124)ذوالقدری-مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی(58462)//ثانی-2 مکانیک سیاالت

(51010)مجید رفیعی-آشنایی با مهندسی صنایع(53153)کاظمی-  ارتعاشات سازه ها(65156)مالئک-1 دینامیک پرواز

(52244)جاماسب-برنامه نویسی پیشرفته(هوافضا)سمانه طاشی -(65133 و 57014)مکانیک مواد // (58262)1 مقاومت مصالح 

ه موسوی-تحقیق در عملیات (53308)روزب

(51321)مصطفوی-اصول حسابداری و هزینه یابی

(53231)خالو-1سازه های بتنی(53137)خالو-بتن پیش تنیده(52153)(همه گروهها)مبانی برنامه نویسی

(53655)زین العابدین-آبهای زیرزمینی(51138)سیف برقی-تئوری تصمیم گیری(65407)کوثری-مکانیک مدارهای هوافضایی

(52424)کیهانی پور-سیستم عامل(54225)شاه طهماسبی-مدیریت برند(57018)(رشته مواد)محمدی -شیمی فیزیک مواد

(58567 و 53012)(عمران/مکانیک/هوافضا)کریمیان-دینامیک(58037)صدر-ترمودینامیک پیشرفته

عقبائی - (50063)( گروه2)آمار واحتمال مهندسی 

(50035)فیروزی-ریاضی مهندسی(58567 و 53012)خیاط-دینامیک(58261)(مکانیک)کاظمی-استاتیک 

(50511)رئوفی- مکانیک- 2نقشه کشی صنعتی (58654)پاشاروش- 2طراحی اجزاء(53011)(عمران)خونساری-استاتیک 

(50311)رئوفی(1گروه)1نقشه کشی صنعتی(52615)دانشگر-نظریه زبانها و ماشین ها

امینی-(53309)مدیریت پروژه و ساخت(53013)کاظمی- 2تئوری سازه 

امینی-(53307)روش های برنامه ریزی وکنترل پروژه 

(58461 و 53615()مکانیک و عمران)(ادیبی-1مکانیک سیاالت(65431)مراد-طراحی موتورهای توربینی(51011)نصیری خوانساری-تئوری احتماالت و کاربرد آن// (52242)طالبی-سیگنالها و سیستم ها

(50618)یوسف پور-تاریخ ، فرهنگ وتمدن اسالمی(58861 و 57021 و 57012)اصول مهندسی وعلم مواد (50071)فیروزی-( واحدی2)محاسبات عددی 

(58861 و 57021 و 57012)اکبرزاده  -علم مواد(53451)توفیق-زمین شناسی /// (57016)نجم الدین -بلورشناسی وتفرق وآز

( 65112 و 58261)سمانه طاشی- استاتیک(50072)قربانی مقدم( واحدی3)محاسبات عددی (58121)ادیبی- 2انتقال حرارت

(52717)قهرمانی-یادگیری ماشین(53002)خونساری-رفتار شکل پذیر سازه های فوالدی(52254)کیهانی پور-ساختمان داده ها

(51524)مصطفوی-برنامه ریزی تعمیر و نگهداری(54158)شاه طهماسبی-استراتژی دینامیک بنگاههای اقتصادی(50011)صدیقی-1فیزیک

(51233)مصطفوی  - مدیریت مالی

(65115)(هوافضا)طیبی -1آئرودینامیک
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