قابل توجه دانشجویان محترم

بر اساس ابالغ ستاد مدیریت بحران سازمان منطقه آزاد کیش مورخ  4تیرماه  1401و شرایط خاص مرتبط
با وقوع زمین لرزههای مکرر ،به منظور حفظ سالمتی دانشجویان و تمامی همکاران و همچنین ایجاد شرایط
مناسب برای برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری ،به اطالع میرساند که تمامی امتحانات پایان نیمسال
جاری ( )1400-2به صورت مجازی و با تقویم زیر برگزار خواهند شد.

زمانبندی آزمونها:

 آزمونهای پایان نیمسال که در روز شنبه  4تیرماه برنامهریزی شده بودند به روز شنبه  11تیرماه
با همان ساعت و زمانبندی منتقل شده و به صورت مجازی برگزار خواهند شد.

 آزمونهای پایان نیمسال که در روز یکشنبه  5تیرماه برنامهریزی شده بودند به روز یکشنبه 12
تیرماه با همان ساعت و زمانبندی منتقل شده و به صورت مجازی برگزار خواهند شد.
 آزمونهای پایان نیمسال که از تاریخ  13تیر ماه تا  25تیر ماه برنامهریزی شده بودند؛ مطابق برنامه
اعالم شده قبلی و با همان ساعت و زمانبندی به صورت مجازی برگزار خواهند شد.

بدیهی است آزمون های مجازی در سامانه های رسمی دانشگاه صنعتی شریف (سامانه درس افزار شریف  CWو
کالس مجازی  )vclassبرگزار میشوند.

معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف جزیره کیش
 4تیرماه 1401

برنامه نهايی و قطعی امتحانات پايان ترم نیمسال دوم ( 1400-1401نسخه اصالح شده پس از مصوبه ستاد بحران کیش  4تیرماه )1401
تاريخ امتحان

شنبه 1401/4/11تاريخ جديد

تاريخ امتحان

صبح  9:00الی 11:00
مفاهیم پیشرفته علوم کامپیوتر-شیرمحمدی()52795

مفاهیم پیشرفته کامپیوتر-قربانی مقدم()52222

شیمی عمومی-بیگدلی و اشتری (هردو گروه)()50019

روسازی راه وآز-مقدس نژاد()53436

ساختمانهای گسسته-شراره علی پور(عصر)()52115

کاربرد المان محدود-عابدیان ( + )58234روش اجزاء محدود مقدماتی-عابدیان()65418

شنبه 1401/4/11تاريخ جديد

دوشنبه1401/4/13

سه شنبه 1401/4/14

مکانیک خاک-صادقی()53411

سیستم های اطالعاتی مدیریت -نظریانی()51972

ترمودینامیک-1ثانی()58161

پدیده های انتقال-صدر نژاد(گروه11تهران)ساعت)57022(9

دینامیک پرواز -2مالئک()65157

آمارو احتمال مهندسی-قربانی مقدم وکیوانفر(همه گروهها)()50063
يکشنبه  1401/4/12تايخ جديد

ظهر  12:30الی 14:30

تاريخ امتحان

بعد از ظهر  16:00الی 18:00
تحقیق در عملیات-)51711(1بهروز دری (گروه11صنعت)

اجزاء ماشین-1نورانی()58651

شنبه 1401/4/11تاريخ جديد

انتقال حرارت جابجایی-ادیبی()58043
يکشنبه  1401/4/12تايخ جديد

مهندسی آب وفاضالب-زین العابدین()53621

تاریخ ،فرهنگ وتمدن اسالمی-خزاعی(عصر)()50618
يکشنبه  1401/4/12تايخ جديد

فناوری اطالعات-فراهانی(عصر)()52467

تئوری احتماالت و کاربرد آن-کیوانفر()51011

روشهای تولید -2هوشمند()51416

آموزش خلبانی-ثقفی(گروه11تهران)ساعت (15:30)65422

حسابداری برای مدیران-اعتمادی()54113

مقاومت مصالح -1غفاری()58262

ساختارو زبان کامپیوتر-شیرمحمدی(عصر) ()52126

پیش فیزیک-یاریگرروش()50008

دوشنبه1401/4/13

فیزیک -2صدیقی بنابی و سید ریحانی(همه گروهها)()50012

تهویه مطبوع-ادیبی ()58167
مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن وآز-توفیق()53208

اصول پیشرانش-مردانی(گروه11تهران)ساعت)65117(9

ارزیابی کار و زمان-سیف برقی()51451

ترمیم و بهسازی سازه ها به وسیله الیاف پلیمری-توفیق()53021

شبکه های کامپیوتری پیشرفته-طالبی()52693

مدیریت پروژه-نجفی(گروه 1و 11صنعت)()51534
شبکه های کامپیوتری-پیوندی()52443

سه شنبه 1401/4/14

مکانیک سیاالت-ثانی( + )58461مکانیک سیاالت-ثانی()53615
متالورژی فیزیکی-1سیروس عسگری()57026

دوشنبه1401/4/13

اندیشه اسالمی-1یوسف پور(عصر)()50445
سه شنبه 1401/4/14

مهندسی محیط زیست-زین العابدین()53669
دینامیک سیاالت پیشرفته-ثانی()58069

طراحی کامپایلرها-فراهانی()52414

مبانی برنامه سازی-طالبی()52153
چهارشنبه 1401/4/15

دینامیک-دهقانی دهج()53012

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم-خزاعی(عصر)()50448
مقاومت مصالح-1طاشی()65133

علم مواد-طاهره قربانی و اکبرزاده()58861
چهارشنبه 1401/4/15

کنترل کیفیت-رفیعی()51521

علم مواد-طاهره قربانی و اکبرزاده()57021

چهارشنبه 1401/4/15

مکانیک مواد-سمانه طاشی()57014
استراتژی پروژه-هاشمی نسب()54152

تئوری سازه-1کاظمی()53121
اصول مهندسی و علم مواد/علم مواد-طاهره قربای واکبرزاده()57012/57021

المان محدود -2خویی()53147
پنجشنبه 1401/4/16

شنبه1401/4/18

پیش ریاضی-یاریگرروش()50009

معادالت دیفرانسیل-صفدری و رقیه صفری()50034
پنجشنبه 1401/4/16

طراحی سازه های فوالدی-2کاظمی()53224

آشنایی با جبر خطی-طالبی( + )50256آشنایی با جبرخطی-طالبی()52282

تئوری االستیسیته-جهانشاهی()53138

یادگیری ژرف-غفوریان()52719

فیزیک-1صدیقی،سوری،اخوان(همه گروهها)()50011

مدیریت منابع انسانی-واعظی()51627( + )54169

شنبه1401/4/18

طراحی پایگاه داده ها(گروه1و-)2کیهانی پور()52384

ارتعاشات-خیاط(هوافضا/مکانیک و ارشد)()58568
پنجشنبه 1401/4/16
انتقال حرارت-1مصطفی زاده()58113
شنبه1401/4/18

تکنولوژی عالی بتن-خالو()53212
طراحی الگوریتم ها-کاووسی()52354

ریاضی -2صفدری()50016
دوشنبه1401/4/20

طراحی سازه های بتنی -2خالو()53017
طرح ریزی واحدهای صنعتی-دآلرام()51612
بلور شناسی و تفرق وآز-سیروس عسگری()57016

نقشه کشی مهندسی مکانیک-رئوفی()58118

دوشنبه1401/4/20

مکانیک جامدات-1پاشاروش()53111

اصول مدیریت (- )51633قاضی مقدم
مدیریت پروژه و ساخت-زرگریان()53309

مهندسی مالی-طالعی زاده(( )51723گروه صنعت)
دوشنبه1401/4/20

فارسی جبرانی-1خزاعی()50025
ارائه مطالب به زبان انگلیسی-رضوی و زرین (عصر)()50669

ترمودینامیک-1مراد()65134
توسعه پایدار-زرگریان()53022

مدیریت عملیات-زارع()54281

ریاضی -1صفدری،رقیه صفری،قربانی مقدم و جعفری(همه گروهها)()50015

اندازه گیری و سیستم های کنترل-غفاری()58569
سه شنبه 1401/4/21

شیمی فیزیک مواد-محمدی()57018

طراحی ایجاد صنایع-مرادی()51640
سه شنبه 1401/4/21

سه شنبه 1401/4/21

طراحی هواپیما -1مالئک()65177

مقدمه ای بر بیوانفورماتیک-پیوندی()52494
مهندسی پی-توفیق()53413
نقشه کشی صنعتی-1شوهانی زاد و رئوفی(گروههای1و2و()3عصر) ()50311

ترمودینامیک پیشرفته-حسین افشین(گروه 11تهران)ساعت )58037(9

کنترل غیرخطی-خیاط()58595

بهینه سازی ترکیبی-عشقی(گروه 11تهران) ساعت )51753()9
چهارشنبه 1401/4/22

محاسبات عددی-جهان بین مقانلو( 50071و )50072

چهارشنبه 1401/4/22

چهارشنبه 1401/4/22

سیستم های نهفته-حاج صادقی()52462
پروژه راه-مصباح()53427
پنجشنبه 1401/4/23

تکنولوژی ساخت و ماشین آالت ساختمانی-جعفری فشارکی()53365

شبیه سازی کامپیوتری-پیوندی()52634

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

رنامه ریزی زنجیره عرضه-اکبری جوکار(گروه  11تهران)ساعت)51619( 9

استاتیک -امین کاظمی(مواد/مکانیک /هوافضا)()58261

کنترل اتوماتیک -خیاط ()58416

تئوری تصمیم گیری-مهدی نجفی ()51138

پنجشنبه 1401/4/23

مهندسی راه وترافیک -مصباح()53120

مقدمه ای بر رشته هوافضا-مالئک()65132

نقشه کشی صنعتی 2مکانیک-رئوفی()50511
شنبه 1401/4/25

طراحی معماری -شوهانی زاد()53323

پنجشنبه 1401/4/23

مکاترونیک-پاشاروش()58551

دینامیک مکانیک-دانش کفترودی()58567

شنبه 1401/4/25

برنامه سازی پیشرفته-اخترکاوان()52244
هیدرولوژی مهندسی-زین العابدین()53629

ادبیات فارسی-شیروانی(عصر)()50991
شنبه 1401/4/25

تحقیق در عملیات-2کیوانفر( + )51712تحقیق در عملیات-کیوانفر(عمران)()53308

برنامه امتحانات پایان نیمسال دروس دوره دکتری یا تکدرس میهمان در تهران که خارج از بازه امتحانات تقویم آموزشی مالی پردیس در سامانه آموزشی شریف و توسط دانشکده مربوطه در تهران تعریف شده است

 -1مبانی سیستم های هوشمند در مدلسازی کنترل(-)58599حسن صیادی( )1401/4/26ساعت ( 9گروه 11تهران) -2 //معماری سازمانی(- )51991مسلم حبیبی ( )1401/4/28ساعت( 9گروه  11تهران)  -3 //طراحی وتولید توسط کامپیوتر-خشخاشی مقدم( )1401/5/1( )51544ساعت ( 9گروه 11تهران)  -4 //مديريت فرآيندهای کسب و کار)( -)51362حسن
نايبی (( )1401/5/2گروه 11تهران)  -5 //دينامیک متحرک های دريايی-)58971( 1محمد سعید سیف ( )1401/5/2ساعت( 9گروه 11تهران)
 -1مواد پیشرفته ( -)57049مداح حسینی (گروه 11تهران)  1401/4/6ساعت  -2 // 15:30مديريت مالی ( )51231میثم رافعی (گروه 11تهران )  1401/4/7ساعت  -3 // 9خواص الکترونی مواد ( )57042سیروس عسگری (گروه 11تهران)  1401/4/7ساعت  -4 // 9طراحی سازه پیشرفته (-)65925حسن حداد پور (گروه 11تهران)  1401/4/29ساعت  -5 // 9مديريت
راهبردی در صنعت هوايی -)65541(-کريم مظاهری (گروه  11تهران)  1401/5/3ساعت 15:30
تذکرمهم .1 :دروسی که با رنگ قرمز در برنامه فوق مشخص شده اند مربوط به دانشجويان دکتری يا دانشجويان در آستانه فراغت از تحصیل هستند که با مصوبه شورای آموزشی پرديس درس يا دروسی را از دانشگاه صنعتی شريف اخذ کرده اند.
توجه نمايید که 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.

