
سهراب رحمانی آقكندكارشناسی ارشدتكنولوژى پلیمر٠١١_١٢١٣١٢٧

آزاده توكلیكارشناسی ارشدهواشناسی٠١_١٢١٩٠١٨

ناصرالدین اوجاقیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )١٢_٩٩١١٠٠٢

ناصرالدین اوجاقیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٢٢_٩٩١١٠٠٢

وحید گرامیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٢_٩٩١١٠٠٢

ناصرالدین اوجاقیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٣_٩٩١١٠٠٢

سیدنادر محمدزادهكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٤_٩٩١١٠٠٢

ابوالفضل نظرىكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٥_٩٩١١٠٠٢

سجاد رحمتیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٦_٩٩١١٠٠٢

مریم احمدىكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٧_٩٩١١٠٠٢

مریم احمدىكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٣٩_٩٩١١٠٠٢

وحید گرامیكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٤١_٩٩١١٠٠٢

سیدصادق هاشمی كرینكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٤٢_٩٩١١٠٠٢

سیدصادق هاشمی كرینكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٤٣_٩٩١١٠٠٢

سیدصادق هاشمی كرینكارشناسیاندیشه اسلامی ٢(نبوت و امامت )٤٤_٩٩١١٠٠٢

ناصرالدین اوجاقیكارشناسیانسان در اسلام٤١_٩٩١١٠٠٣

ندا قربانیكارشناسیزبان خارجی٢٥_٩٩١٧٠٠٢

تاريخ امتحان :چهار شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹روز امتحان :۸

دانشگاه زنجان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان
برنامه امتحانات دروس در نيمسال اول سال تحصيلي ۰۰-۰۱

زمان: ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

صفحه : ۱ از ۵شماره گزارش: ۲۰۶

دروس گروه امتحاني و نام استادرديف

كل

نوع امتحانمحل امتحاندانشجو

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

با محلزنمردكلپايانشروع

بدون

محل
سامانه ادوبی١٠٨:٣٠١٠:٣٠١٠٩١٨٩٠

اكانت
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی٢٠٨:٣٠١٠:٣٠١٨١٨٩٩١٨٠

اكانت
طبق نظر

استاد
طبق نظر٣٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٨٤٨٤٨٠٠٤٨

استاد
سامانه ادوبی٤٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٣٤٢٤٢٠٤٢٠

اكانت
طبق نظر

استاد
٥٠٨:٣٠١٠:٣٠٥٣٥٣٥٣٠٥٣٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
٦٠٨:٣٠١٠:٣٠٦٢٦٢١٦١٦٢٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
٧٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٨٤٣٤٣٠٤٣٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
٨٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٨٤٦٠٤٦٤٦٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
٩٠٨:٣٠١٠:٣٠١٨١٧١٦١١٧٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
١٠٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٧٤٦٠٤٦٤٦٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
١١٠٨:٣٠١٠:٣٠٥٧٥٧٠٥٧٥٧٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
طبق نظر١٢٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٧٤٤١٤٣٠٤٤

استاد
طبق نظر١٣٠٨:٣٠١٠:٣٠٥١٥٠٥٠٠٠٥٠

استاد
طبق نظر١٤٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٧٤٤٠٤٤٠٤٤

استاد
طبق نظر١٥٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٨٤٧٤٧٠٠٤٧

استاد
طبق نظر١٦٠٨:٣٠١٠:٣٠٤٨٤٦٠٤٦٠٤٦

استاد
سامانه ادوبی١٧٠٨:٣٠١٠:٣٠٥٧٥٤٢٩٢٥٥٤٠

اكانت
طبق نظر

استاد



محمدعلی كامیابیدكترىالكتروشیمی در محلو هاى غیرآبی (٩٩)٠١_١٢١٣٥٢٣

منیژه توضیحیكارشناسی ارشدشیمی فیزیك پیشرفته (الزامی) (٩٧)٠١_١٢١٣٦٢٧

سیدمسعود شاهمرادىكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی١٢_٩٩١٤٠٠١

سیدمسعود شاهمرادىكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی٢١_٩٩١٤٠٠١

علی میرمحمدلوكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی٢٢_٩٩١٤٠٠١

علی میرمحمدلوكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی٤١_٩٩١٤٠٠١

سیدمسعود شاهمرادىكارشناسیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی٤٢_٩٩١٤٠٠١

عمران محمدىكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام١١_٩٩١٤٠٠٢

هادى سلیمانی ابهرىكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام١٢_٩٩١٤٠٠٢

محمد صدراكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٣١_٩٩١٤٠٠٢

محمد صدراكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٣٢_٩٩١٤٠٠٢

محمد صدراكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٣٤_٩٩١٤٠٠٢

هادى سلیمانی ابهرىكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٣٥_٩٩١٤٠٠٢

عمران محمدىكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٤٢_٩٩١٤٠٠٢

محمد صدراكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٤٣_٩٩١٤٠٠٢

سمیه آقامحمدىكارشناسیتاریخ تحلیلی صدر اسلام٤٥_٩٩١٤٠٠٢

عمران محمدىكارشناسیتاریخ امامت٢٢_٩٩١٤٠٠٣

تاريخ امتحان :چهار شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹روز امتحان :۸

دانشگاه زنجان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان
برنامه امتحانات دروس در نيمسال اول سال تحصيلي ۰۰-۰۱

زمان: ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

صفحه : ۲ از ۵شماره گزارش: ۲۰۶

دروس گروه امتحاني و نام استادرديف

كل

نوع امتحانمحل امتحاندانشجو

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

با محلزنمردكلپايانشروع

بدون

محل
٦ شیمی طبقه١٨١١:٠٠١٣:٠٠٣٣١٢٣٠

اول
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی١٩١١:٠٠١٣:٠٠٨٨٤٤٨٠

اكانت
طبق نظر

استاد
طبق نظر٢٠١١:٠٠١٣:٠٠٤٧٤٤٤٤٠٠٤٤

استاد
سامانه ادوبی٢١١١:٠٠١٣:٠٠٥٠٥٠٠٥٠٥٠٠

اكانت
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی٢٢١١:٠٠١٣:٠٠٤٧٣١٣١٠٣١٠

اكانت
طبق نظر

استاد
طبق نظر٢٣١١:٠٠١٣:٠٠٤٩٤٠٠٤٠٠٤٠

استاد
طبق نظر٢٤١١:٠٠١٣:٠٠٤٨٤٤٤٤٠٠٤٤

استاد
طبق نظر٢٥١١:٠٠١٣:٠٠٥٢٥١٠٥١٠٥١

استاد
طبق نظر٢٦١١:٠٠١٣:٠٠٤٩٤٧٤٧٠٠٤٧

استاد
٢٧١١:٠٠١٣:٠٠٥٣٥٣٠٥٣٥٣٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
٢٨١١:٠٠١٣:٠٠٥٠٤٩٤٩٠٥٠٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
٢٩١١:٠٠١٣:٠٠٥١٥١٥١٠٥١٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
٣٠١١:٠٠١٣:٠٠٥٥٥٤٠٥٤٥٥٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
طبق نظر٣١١١:٠٠١٣:٠٠٥١٥٠٥٠٠٠٥٠

استاد
طبق نظر٣٢١١:٠٠١٣:٠٠٥٨٥٨٠٥٨٠٥٨

استاد
طبق نظر٣٣١١:٠٠١٣:٠٠٥١٥١٠٥١٠٥١

استاد
طبق نظر٣٤١١:٠٠١٣:٠٠٤٨٤٢٤٢٠٠٤٢

استاد



زهرا السادات طاهرى قلعه نوكارشناسیفارسی٢١_٩٩١٧٠٠١

رضا واعظیكارشناسیفارسی٢٢_٩٩١٧٠٠١

مریم شاطریانكارشناسی ارشدنانوشیمی (٩٧)٠١_١٢١٣٦٦١

بهمن فرجمندكارشناسی ارشدطیف بینی اتمی تجزیه اى (٩٨)٠١_١٢١٣٦٩٢

مژگان امامیكارشناسی ارشدمباحث ویژه در كد گذارى (٩٩)٠١_١٢١٦٦٢١

مریم رحمنیكارشناسیانقلاب اسلامی ایران١١_٩٩١٣٠٠١

عباس مرادىكارشناسیانقلاب اسلامی ایران١٢_٩٩١٣٠٠١

محمد صدراكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٢١_٩٩١٣٠٠١

محمد صدراكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٢٢_٩٩١٣٠٠١

منصور معصومی تبار زنجانیكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٣١_٩٩١٣٠٠١

عباس مرادىكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٣٢_٩٩١٣٠٠١

محمد صدراكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٤١_٩٩١٣٠٠١

منصور معصومی تبار زنجانیكارشناسیانقلاب اسلامی ایران٤٣_٩٩١٣٠٠١

یوسف فتحیكارشناسیآشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران٢١_٩٩١٣٠٠٢

یوسف فتحیكارشناسیآشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران٣١_٩٩١٣٠٠٢

عباس مرادىكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی١١_٩٩١٣٠٠٣

منصور معصومی تبار زنجانیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی١٢_٩٩١٣٠٠٣

تاريخ امتحان :چهار شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹روز امتحان :۸

دانشگاه زنجان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان
برنامه امتحانات دروس در نيمسال اول سال تحصيلي ۰۰-۰۱

زمان: ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

صفحه : ۳ از ۵شماره گزارش: ۲۰۶

دروس گروه امتحاني و نام استادرديف

كل

نوع امتحانمحل امتحاندانشجو

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

با محلزنمردكلپايانشروع

بدون

محل
سامانه ادوبی٣٥١١:٠٠١٣:٠٠٤٤٤١١٨٢٣٤١٠

اكانت
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی٣٦١١:٠٠١٣:٠٠٣٥٣٣١٧١٦٣٣٠

اكانت
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی٣٧١٤:٠٠١٦:٠٠٧٧٣٤٧٠

اكانت
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی٣٨١٤:٠٠١٦:٠٠١٨١٧٣١٤١٨٠

اكانت
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی٣٩١٤:٠٠١٦:٠٠٥٥٢٣٥٠

اكانت
طبق نظر

استاد
طبق نظر٤٠١٤:٠٠١٥:٣٠٥٠٥٠٠٥٠٠٥٠

استاد
طبق نظر٤١١٤:٠٠١٥:٣٠٤٨٤٤٤٤٠٠٤٤

استاد
سامانه ادوبی٤٢١٤:٠٠١٥:٣٠٤٨٤٨٠٤٨٤٨٠

اكانت
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی٤٣١٤:٠٠١٥:٣٠٥٠٤٦٤٦٠٤٦٠

اكانت
طبق نظر

استاد
٤٤١٤:٠٠١٥:٣٠٤٩٤٠٠٤٠٤٠٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
٤٥١٤:٠٠١٥:٣٠٤٦٤٥٤٥٠٤٥٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
طبق نظر٤٦١٤:٠٠١٥:٣٠٤٧٤٧٤٧٠٠٤٧

استاد
طبق نظر٤٧١٤:٠٠١٥:٣٠٤٧٣٩٠٣٩٠٣٩

استاد
سامانه ادوبی٤٨١٤:٠٠١٥:٣٠٤٨٤٨٠٤٨٤٨٠

اكانت
طبق نظر

استاد
٤٩١٤:٠٠١٥:٣٠٤٧٤٧٠٤٧٤٧٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
طبق نظر٥٠١٤:٠٠١٥:٣٠٤٨٤٨٠٤٨٠٤٨

استاد
طبق نظر٥١١٤:٠٠١٥:٣٠٣٣٢٩٢٩٠٠٢٩

استاد



عباس مرادىكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٢١_٩٩١٣٠٠٣

مریم رحمنیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٣١_٩٩١٣٠٠٣

یوسف فتحیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٣٢_٩٩١٣٠٠٣

یوسف فتحیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٤١_٩٩١٣٠٠٣

مریم رحمنیكارشناسیاندیشه سیاسی امام خمینی٤٥_٩٩١٣٠٠٣

هایدا فرخنده برازجانیكارشناسیفارسی٢٧_٩٩١٧٠٠١

زهرا السادات طاهرى قلعه نوكارشناسیفارسی٢٨_٩٩١٧٠٠١

بهداد بیرانوندكارشناسیفارسی٢٩_٩٩١٧٠٠١

علی محمدى خواهانكارشناسیزبان خارجی٣١_٩٩١٧٠٠٢

زهرا اجلیكارشناسیزبان خارجی٣٢_٩٩١٧٠٠٢

وحید بهرامیكارشناسیزبان خارجی٣٣_٩٩١٧٠٠٢

مهرداد حسینیكارشناسیزبان خارجی٣٤_٩٩١٧٠٠٢

فرانك جمال الدینكارشناسیزبان خارجی٣٥_٩٩١٧٠٠٢

زهرا اجلیكارشناسیزبان خارجی٣٦_٩٩١٧٠٠٢

سیده مهسا امینیكارشناسیزبان خارجی٣٧_٩٩١٧٠٠٢

محمدجواد خسروى سقزچیكارشناسیزبان خارجی٣٨_٩٩١٧٠٠٢

نرگس رحمانیكارشناسیزبان خارجی٣٩_٩٩١٧٠٠٢

تاريخ امتحان :چهار شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹روز امتحان :۸

دانشگاه زنجان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان
برنامه امتحانات دروس در نيمسال اول سال تحصيلي ۰۰-۰۱

زمان: ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

صفحه : ۴ از ۵شماره گزارش: ۲۰۶

دروس گروه امتحاني و نام استادرديف

كل

نوع امتحانمحل امتحاندانشجو

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

با محلزنمردكلپايانشروع

بدون

محل
سامانه ادوبی٥٢١٤:٠٠١٥:٣٠٤٧٤٦٠٤٦٤٦٠

اكانت
طبق نظر

استاد
٥٣١٤:٠٠١٥:٣٠٥٠٥٠٠٥٠٥٠٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
٥٤١٤:٠٠١٥:٣٠٤٧٤٧٤٧٠٤٧٠Lms.znu.ac.irطبق نظر

استاد
طبق نظر٥٥١٤:٠٠١٥:٣٠٤٨٤٧٤٧٠٠٤٧

استاد
طبق نظر٥٦١٤:٠٠١٥:٣٠٤٨٤٧٠٤٧٠٤٧

استاد
سامانه ادوبی٥٧١٤:٠٠١٦:٠٠٣١٢٨٧٢١٢٨٠

اكانت
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی٥٨١٤:٠٠١٦:٠٠٣٦٣٦١١٢٥٣٦٠

اكانت
طبق نظر

استاد
سامانه ادوبی٥٩١٤:٠٠١٦:٠٠٣١٣٠٣٢٧٣٠٠

اكانت
طبق نظر

استاد
طبق نظر٦٠١٤:٠٠١٦:٠٠٣٨٣٨١٥٢٣٠٣٨

استاد
طبق نظر٦١١٤:٠٠١٦:٠٠٦٥٦٤١٨٤٦٠٦٤

استاد
طبق نظر٦٢١٤:٠٠١٦:٠٠٤٥٤٤٣٤١٠٤٤

استاد
طبق نظر٦٣١٤:٠٠١٦:٠٠٤١٤١١٢٢٩٠٤١

استاد
طبق نظر٦٤١٤:٠٠١٦:٠٠٤٧٤٦٢١٢٥٠٤٦

استاد
طبق نظر٦٥١٤:٠٠١٦:٠٠٢٧٢٦١٢١٤٠٢٦

استاد
طبق نظر٦٦١٤:٠٠١٦:٠٠٢٩٢٩١٤١٥٠٢٩

استاد
طبق نظر٦٧١٤:٠٠١٦:٠٠٦٦٦٢٢٣٣٩٠٦٢

استاد
طبق نظر٦٨١٤:٠٠١٦:٠٠٤٦٤١١٠٣١٠٤١

استاد



تاريخ امتحان :چهار شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹روز امتحان :۸

دانشگاه زنجان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان
برنامه امتحانات دروس در نيمسال اول سال تحصيلي ۰۰-۰۱

زمان: ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

صفحه : ۵ از ۵شماره گزارش: ۲۰۶

دروس گروه امتحاني و نام استادرديف

كل

نوع امتحانمحل امتحاندانشجو

تعداددانشجودانشجو با امتحانساعت

با محلزنمردكلپايانشروع

بدون

محل
٢٩٣٢٢٨٠٨١٢٠٠١٦٠٨١٣٦٣١٤٤٨جمع٦٩


