Final Exam Schedule – Fall 2021
Exam Date
Saturday
22/01/15
Sunday
22/01/16

9:00 – 11:00

Exam Date
Saturday
22/01/15
Sunday
22/01/16

Kish English Language 1 - (50666)
STRATEGIC MNGMT - Dr.Ghadimi (54211)
BASIC & COST ACCT – Dr.Mostafavi (51321)
FUND ELEC & ELCTRNIC CIRCTS - Dr.Hematyar (52124)

12:30 – 14:30
Kish English Language 2 - (50662)
ENG MATH – Dr.Jahanbin Moghanloo (50035)
STATICS – Dr.Khonsari (53011)

Exam Date
Saturday
22/01/15
Sunday
22/01/16

16:00 – 18:00
HYDRAULICS – Dr.Zeynolabedin (53611)
ENG GRAPHICS 2 M – Dr.Raoufi (50511)
LOADING – Dr.Tofigh (53209)

PROD & INV CONTR 2 – Dr.Hojaji (51513)

Monday

SYSTEM DYNAMICS – Dr.Ghafari (58049)

Monday

DUCTILE BEHAVR STL STRUCT – Dr.Khonsari (53002)

Monday

22/01/17

MATERIAL SCIENCE – Dr.Akbarzadeh (58861)(57021)

22/01/17

MECH ENGINEERING GRAPHICS –Dr.Raoufi (58118)

22/01/17

PRIN MATERIALS SCI – Dr.Akbarzadeh (57012)

STRUCTURAL ANALYSIS 2 – Dr.Kazemi (53013)

AERODYNAMICS 1 – Dr.Ebrahimi Chamgardani (65115)

FIN MNGMT – Dr.Mostafavi (51233)

INTRO PROGRAMMING – Dr.Talebi & Dr.Alipour (52153)

ISLAMIC CULTURE AND CIVILIZATION – Dr.Yousefpour (50618)

DATA STRUCT & ALGO – Dr.Keyhanipour (52254)

Tuesday

FAULT-TOLERANT SYS DESIGN – Dr.Shirmohamadi (52632)

Tuesday

DYNAMICS SYS 1 – Dr.Khayat (58513)

Tuesday

STRATEGIC PLANNING – Dr.Poorzad (54161)

22/01/18

CONSTRUCTION PLANNING – Dr.Alvanchi (53307)

22/01/18

PROD PLN & DEVPT – Dr.Khashkhaei Moghadam (51423)

22/01/18

ENG PROB & STAT –Dr.Ghafari (50063)

INTRO LIN ALGEBRA – Dr.Talebi (50256)
LINEAR ALGEBRA – Dr.Talebi (52282)

Wednesday
22/01/19

Wednesday
22/01/19

HUMAN RES MNGMT – Dr.Chamran (51627)
DESIGN OF ALGORITHMS – Dr.Kavousi (52354)

PERSIAN AS 2ND LANG. 1 – Dr.Khazaei (50025)
DYNAMICS – Dr.Kaftroodi (53012) (58567)

Wednesday
22/01/19

ISLAMIC IDEOLOGY 1 – Dr.Khazaei (50445)
PERS LIT – Dr.Shravani (50991)

DM AND APPLICATIONS – Dr.Moradi (51019)
CRYSTAL DIFFRAC – Dr.Asghari (57016)

Thursday
22/01/20

Thursday
22/01/20

HEAT TRANSFER 2 – Dr.Bijarchi (58121)
ADV ENG MATH – Dr.Ghorbani (53014)

ARTIFICIAL INTELIGENCE – Dr.Ghafoorian (52417)
HIGHWAY PROJECT – Dr.Yarigarravesh (53427)

Thursday
22/01/20

CONSTRUCTION ENG – Dr.Yarigarravesh (53311)

OB – Dr.Ghadimi (54168)
PHYSICS 2 – Dr.Akhavan, Sedighi, Syedreyhani (50012)

Friday
22/01/21
Saturday
22/01/22

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN – Dr.Farahani (52418)
STR OF MATERIALS 1 – Dr.Ghafari (58262)

Friday
22/01/21
Saturday
22/01/22

STR OF MATERIALS 2 – Dr.Noorani (58263)

MECH MATERIALS – Dr.Ghafari (57014)

MECH OF SOLIDS 2 – Dr.Noorani (53112)

ADV DYNAMICS – Dr.Pasharavesh (58046)

GENERAL ECONOMICS 1 – Dr.Vesal (51114)

MECH OF SOLIDS 1 – Dr.Ghafari (53111)

ORBITAL MECHANICS – Dr.Poortakdoost (65407)

PHYSICS 1 – Dr.Sedighi and Soori (50011)

Sunday
22/01/23

PRE PHYSICS – Dr.Yarigarravesh and Hadiloo (50008)

STATICS – Dr.Zabiholah (58261)

At 18:00 Pm

OB – Dr.Vaezi (54168)
STOCHASTIC PROCESSING – Dr.Peyvandi (52695)
SOCIAL & POL RIGHTS IN ISLAM –Dr.Tabatabaei (50448)

DATA TRANSMISSION – Dr.Hematyar (52343)

FIBER COMPOSITE ANAL & DSGN – Dr.Kazemi (53135)
SOFTWARE ENGINEERING – Dr.Farahani (52474)
FLIGHT DYNAMICS 1 – Dr.Malaek (65156)

Friday
22/01/21
Saturday
22/01/22

Sunday
22/01/23

At 10:00 Am

HES & RISK MANAGEMENT – Dr.Zargarian (53075)
PROD & INV CONTR 1 – Dr.Hojaji (51512)

Sunday
22/01/23

GEOLOGY – Dr.Tofigh (53451)

Monday
22/01/24

ENG GRAPHICS IE – Dr.Shohanizad and Raoufi (50311)

Tuesday
22/01/25

ISLAMIC REV – Mr.Najafi (50624)

LOGIC DESIGN – Dr.Hematyar (52212)

GENERAL ENGLISH – (Group 1,2) Dr.Siri and Pnahi (50667)

MACH DESIGN 2 B60 – Dr.Pasharavesh (58654)

Monday
22/01/24

AUTO MANUF DSGN – Dr.Hooshmand (51542)
DYN OF MACHINERY – Dr.Khayat (58512)

Monday
22/01/24

DIFF EQN – (Group 1,2) Dr.Sfari (50034)

Tuesday
22/01/25

DATA MINING – Dr.Keyhanipoor (52714)
OPERATING SYSTEMS – Dr.Talebi (52424)

NETWORK SECURITY – Dr.Peyvandi (52444)
ENG STATISTICS –Dr.Seyfi (51012)

DSGN STEEL STRUCT 1 – Dr.Jahanshahi (53221)

A/C STRUCTURAL ANALYSIS – Dr.Abedian (65136)

Tuesday
22/01/25

MAINTENANCE PLAN – Dr.Mostafavi (51524)

COMPUTER ARCHITECTURE – Dr.Hajsadeghi (52323)
WATER CONVEY SYS – Dr.Zeynolabedin (53602)
STATICS & STR MAT – Dr.Zabiholah (58065)

PRESTRESSED CONCR STRUCT – Dr.Khaloo (53137)
THERMODYNAMICS 2 – Dr.Sani (58162)

Wednesday
22/01/26

FINITE ELEMENTS – Dr.Khoei (53149)
SUPPLY CHAIN MNGMT – Dr.Keyvanfar (51624)

Wednesday
22/01/26

DSGN CONCR STRUCT 1 – Dr.Khaloo (53231)

CONTRACT PRINCIPLES MNGMT – Dr.Alvanchi (53303)
NUM COMPUTATION – Dr.Peyvandi (50071)(50072) (52215)

Wednesday

MARKETING MANAGEMENT – Dr.Poorzad (54224)

22/01/26

TECHNICAL WRITING IN ENG – Dr.Zarin and Ms.Razavi (50669)

COM INF SYS IN IND – Dr.Delaram (51774)
GENERAL ENGLISH – (Group 2) Dr.Tabandeh (50667)

Thursday
22/01/27

PROB STATISTICS / PROBABILTY & APPL – Dr.keyvanfar
(51016)(51011)
GEN MATH 1 – Dr.Birami (50015)

Thursday
22/01/27

EMBEDDED SYSTEMS – Dr.Hajsadeghi (52462)
MICRO-NANO FLOWS/APPLIED MICRO-NANO TECHNOLOGY–
Dr.Sani (58609)(58182)
DIGITAL SYSTEM DESIGN – Dr.Hajsadeghi (52223)

Thursday

GENERAL CHEM 1 – Dr.Bigdeli (50019)

22/01/27

FUND ELEC ENG 1 – Dr.Zolghadri (55091)

SOIL MECHANICS – Dr.Tofigh (53411)

Saturday

MACHINE LEARNING – Dr.Ghafoorian (52717)

Saturday

ADV AUTO CONTROL – Dr.Khayat (58045)

Saturday

FLUID MECH 1 / FLUID MECHANICS – Dr.Sadr (58461)(53615)

22/01/29

VIBRATION OF STRUCTURES – Dr.Kazemi (53153)

22/01/29

BUSINESS PROC MNGMT – Dr.Nayebi (51362)

22/01/29

OP RESEARCH 1 – Dr.Kianfar (51711)

FLUID MECH 2 – Dr.Sani (58462)

MANUF PROCESS 1 – Dr.Hooshmand (51418)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Dr.Zargarian (53022)

PRE-MATHEMATICS – Dr.Yarigarravesh and Fakharan (50009)

OPERATIONS RESEARCH – Dr.Delaram (53308)(51720)

ADV INFO RETRIEVAL – Dr.Lashkari (52324)

GEN MATH 2 – Dr.Safdari and Ghorbanimoghadam (50016)

PROJECT CONTROL – Dr.Shirvani Brojeni (51532)

برنامه نهايی و قطعی امتحانات پايان ترم نیمسال اول 1400-1401
تاريخ امتحان

صبح  9:00الی 11:00

تاريخ امتحان

زبان کیش(-1صبح)(()50666گروه1و2و3و4و)5
شنبه 1400/10/25

طراحی هواپیما -1بناء زاده -گروه (11تهران)ساعت)65177( 9

ظهر  12:30الی 14:30

تاريخ امتحان

زبان کیش(-2عصر)(()50662گروه1و)2
شنبه 1400/10/25

بعد از ظهر  16:00الی 18:00
هیدرولیک-زین العابدین()53611

شنبه 1400/10/25

شیمی فیزیک مواد -حاللی -گروه( 11تهران) ساعت)57018( 15

مدیریت فرآیندهای کسب وکار-حسن نایبی گروه 2ساعت(9تهران)()51362
مدیریت استراتژیک-قدیمی()54211
يکشنبه 1400/10/26

پایش ماشین ها و عیب یابی-بهزاد-گروه11تهران ساعت)58558(9
اصول حسابداری وهزینه یابی-مصطفوی()51321

ریاضی مهندسی -جهان بین مقانلو()50035
يکشنبه 1400/10/26

استاتیک-خونساری()53011
برنامه ریزی و کنترل تولید-2حجی()51513

نقشه کشی صنعتی-2مکانیک-رئوفی()50511
يکشنبه 1400/10/26

بارگذاری-توفیق(عصر)()53209

مبانی مدارهای الکتریکی والکترونیکی-همتیار()52124

دوشنبه 1400/10/27

سیستم های دینامیکی-غفاری()58049

رفتار شکل پذیر سازه های فوالدی-خونساری ()53002

تاریخ ،فرهنگ و تمدن اسالمی-یوسف پور (عصر)()50618

علم مواد-اکبرزاده(  + )58861+ 57021اصول مهندسی وعلم مواد-اکبرزاده()57012
آئرودینامیک-1ابراهیمی چمگردانی ()65115

نقشه کشی مهندسی مکانیک-رئوفی()58118

مکانیک سیاالت بین سطحی-گروه(11تهران)-موسوی -ساعت)58152(15

دوشنبه 1400/10/27

تئوری االستیسیته-شجاع تهران گروه 11ساعت)53138(9
مبانی برنامه نویسی-طالبی و علی پور(گروه)52153()1234
طراحی سیستم های تحمل پذیر اشکال-شیرمحمدی()52632
روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه-الوانچی()53307
سه شنبه 1400/10/28

تئوری سازه-2کاظمی()53013

مدیریت مالی-مصطفوی()51233
ساختمان داده ها و الگوریتم ها-کیهانی پور()52254

دینامیک پرواز-2پورتاک دوست-گروه-11تهران ساعت)65157(9
طراحی بهینه -خدایگان -گروه 11تهران ساعت)58025(9

دوشنبه 1400/10/27

سیستم های دینامیکی-1خیاط()58513
برنامه ریزی و توسعه محصول -خشخاشی مقدم()51423
سه شنبه 1400/10/28

برنامه ریزی استراتژیک-پورزاد()54161
آمار واحتمال مهندسی -غفوریان(عصر)()50063
سه شنبه 1400/10/28

آشنایی با جبر خطی-طالبی( + )50256جبر خطی-طالبی()52282
مکانیک محیط های پیوسته-نقدآبادی-گروه11تهران ساعت )58033( 9
چهارشنبه 1400/10/29

طراحی و تولید توسط کامپیوتر-خشخاشی مقدم گروه 2ساعت 9تهران ()51544
مدیریت منابع انسانی-چمران()51627

فارسی جبرانی-خزاعی()50025
چهارشنبه 1400/10/29

طراحی الگوریتم ها-کاووسی()52354

پنجشنبه 1400/10/30

چهارشنبه 1400/10/29

ادبیات فارسی-شیروانی()50991

بلورشناسی وتفرق وآز-عسگری()57016
هوش مصنوعی-غفوریان()52417
پروژه راه-یاریگرروش()53427

انتقال حرارت -2بیجارچی()58121
ریاضی مهندسی پیشرفته -قربانی مقدم()53014
تحلیل سازه پیشرفته-کوچک زاده-گروه-11تهران ساعت)65905( 9

دینامیک-کفترودی()53012( + )58567
مبانی داده کاوی و کاربردهای آن-مرادی()51019

اندیشه اسالمی-1خزاعی(عصر)()50445

پنجشنبه 1400/10/30

آموزش خلبانی-ثقفی-گروه11تهران ساعت)65422( 15
روشهای ساخت وماشینهای راهسازی-یاریگرروش()53311
پنجشنبه 1400/10/30

رفتار سازمانی-قدیمی -گروه)54168(1
فیزیک -2اخوان اشرفیه  ،صدیقی و سید ریحانی (همه گروهها1و2و3و)50012( )4

استاتیک-ذبیح اله( )58261ساعت 18

جمعه 1400/11/01

شنبه 1400/11/02

تحلیل و طراحی سیستم ها-فراهانی()52418

پیش فیزیک -یاریگرروش و هادی لو(همه گروهها)50008()1,2,3,4

رفتار سازمانی -گروه-2واعظی()54168

مقاومت مصالح-1غفاری( )58262مکانیک مواد-غفاری()57014
دینامیک پیشرفته-پاشاروش()58046
مکانیک جامدات-1غفاری()53111

مقاومت مصالح-2نورانی ( + )58263مکانیک جامدات-2نورانی ()53112
اقتصاد عمومی-1وصال()51114
مکانیک مدارهای فضایی-پورتاک دوست()65407

فرآیندهای تصادفی-پیوندی()52695
حقوق اجتماعی وسیاسی در اسالم-طباطبایی(عصر) ()50448

فیزیک -1صدیقی و سوری( همه گروهها1و)50011()2
تئوری امواج-عباس پور طهرانی-گروه 11ساعت)58961(9

شنبه 1400/11/02

انتقال داده ها-همتیار()52343

شنبه 1400/11/02

مدیریت پروژه وساخت -گروه 11تهران-قدیمی ساعت)53309(9
داده کاوی-خدمتی گروه-2تهران ساعت)51021(9
طراحی و تحلیل با مواد کامپوزیت الیافی-کاظمی()53135
مهندسی نرم افزار-فراهانی()52474
يکشنبه 1400/11/03

دینامیک پرواز-1مالئک ساعت )65156( 10

مدیریت ریسک و ایمنی کارگاه-زرگریان()53075
برنامه ریزی و کنترل تولید -1حجی()51512
يکشنبه 1400/11/03

زبان انگلیسی عمومی (گروه 1و  )2سیری و پناهی()50667

زمین شناسی-توفیق(عصر)()53451
مدار منطقی -همتیار(عصر)()52212
يکشنبه 1400/11/03

طراحی سازه های هوایی-خصوصی تهران-گروه 11ساعت)65137(15

طراحی ماشین-2پاشاروش()58654
روسازی راه وآز-گروه-11تهران-دانشفر ساعت)53436(9
طراحی سیستم های تولید اتوماتیک -هوشمند()51542
دوشنبه 1400/11/04

امنیت شبکه -پیوندی()52442

دینامیک ماشین-خیاط()58512
معادالت دیفرانسیل-صفری(گروه1و)50034()2

دوشنبه 1400/11/04

برنامه ریزی تعمیر ونگه داری -مصطفوی ()51524
سازه های بتنی پیش تنیده-خالو()53137
ترمودینامیک-2ثانی()58162

سه شنبه 1400/11/05

داده کاوی-کیهانی پور()52714

استاتیک و مقاومت مصالح -ذبیح اله()58065

سه شنبه 1400/11/05

طراحی سازه های فوالدی-1جهانشاهی()53221
انقالب اسالمی و ریشه های آن-نجفی(عصر)()50624

سیستم انتقال آب -زین العابدین()53602

اصول و مقررات پیمان-الوانچی()53303

مدیریت بازاریابی-پورزاد()54224

عناصر محدود-خویی()53149

محاسبات عددی-پیوندی(50071و 50072و)52215

ارائه مطالب به زبان انگلیسی-رضوی و زرین(عصر)(گروه1و)50669()2

مبانی مهندسی فضا-فتحی جگر کندی-گروه11تهران-ساعت)65429(9

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع-دآلرام()51774

انتقال حرارت جابجایی-تقی زاده منظری-گروه 11تهران ساعت)58043(9

چهارشنبه 1400/11/06

آمار مهندسی -سیفی()51012
تحلیل سازه های هوافضایی-عابدیان()65136

دوشنبه 1400/11/04

معماری کامپیوتر-حاج صادقی ()52323

سیستم های عامل-طالبی()52424
سه شنبه 1400/11/05

نقشه کشی صنعتی  -1شوهانی زاد و رئوفی(گروه1و)50311()2

مواد مرکب/مواد مرکب پیشرفته-عابدیان گروه11تهران ساعت)65930( )65401(9

چهارشنبه 1400/11/06

زبان انگلیسی عمومی-گروه-3تابنده()50667

خواص مکانیکی مواد -گروه11علیزاده بلوچی -تهران ساعت )57024( 9

سیستم های نهفته -حاج صادقی()52462

احتمال و آمار مهندسی-کیوانفر( + )51016تئوری احتماالت و کاربرد آن-کیوانفر()51011

جریانهای میکرو نانو -ثانی( + )58609میکرونانو فناوری کاربردی -ثانی()58182

چهارشنبه 1400/11/06

مدیریت زنجیره عرضه-کیوانفر()51624
طراحی سازه های بتنی-1خالو()53231

پنجشنبه 1400/11/07

ریاضی -1بیرامی امینلوئی()50015
شکست خستگی و خزش-ادیب نظری-ساعت )65935(9

پنجشنبه 1400/11/07

یادگیری ماشین-غفوریان()52717
ارتعاشات سازه -کاظمی()53153
شنبه 1400/11/09

مکانیک سیاالت -2ثانی()58462
توسعه پایدار-زرگریان()53022
تحقیق در عملیات-دآلرام( + )53308تحقیق در عملیات-1دآلرام()51720

شنبه 1400/11/09

پنجشنبه 1400/11/07

طراحی سیستم های دیجیتال-حاج صادقی()52223
مکانیک خاک-توفیق()53411
کنترل اتوماتیک پیشرفته-خیاط()58045

مکانیک سیاالت-1صدر()53615( + )58461

مدیریت فرآیندهای کسب وکار -حسن نایبی -گروه)51362( 1
روشهای تولید -1هوشمند()51418

تحقیق در عملیات -1کیانفر(عصر)()51711
کنترل پروژه-شیروانی بروجنی ()51532

پیش ریاضی -یاریگرروش و فخاران(همه گروهها1و2و3و)50009()4
بازیابی پیشرفته اطالعات-لشکری()52324

شنبه 1400/11/09

ریاضی-2صفدری و قربانی مقدم(همه گروهها1و2و)50016()3

تذکرمهم :دروسی که با رنگ قرمز در برنامه فوق مشخص شده اند مربوط به دانشجويان دکتری يا دانشجويانی است که با مصوبه شورای آموزشی پرديس درس يا دروسی را از دانشگاه صنعتی شريف اخذ کرده اند.
برنامه امتحانی اين دروس توسط دانشکده مربوطه در سامانه آموزشی شريف  eduتعیین شده و آموزش پرديس کنترلی بر زمان آن ندارد .بنابراين توصیه می شود دانشجويان اين دروس کامالً با اساتید هماهنگ باشند و از آخرين تغییرات برنامه امتحانی آن آگاهی يابند.
به عبارت ديگر مبنای امتحان پايان ترم اين دروس ،اعالم دانشکده مربوطه در دانشگاه صنعتی شريف يا استاد درس خواهد بود.

شیمی عمومی-بیگدلی()50019
مبانی مهندسی برق-1ذوالقدری()55091

