
:تاریخ

:صفحه دانشکده 
تعدادگروهعنوان كد رديف

گزارش برنامه امتحانات پايان ترم

مراقبین

دانشگاه اروميه
اداره كل امور آموزشي

محل برگزاري امتحاننام استاد

شیمی

کد استاد

مبانی شیمی کوانتومی33313038 گ.شیمی۱9221 20

1 جمــع كــل

     ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعتامتحانات مورخ

آزمایشگاه سنتز مواد آلی33313049 پورستار مرجانی احمد۱123 4073

23 جمــع كــل

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعتامتحانات مورخ

نظریه گروه درشیمی33313045 مرندي فرزین۱114 7070

14 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ساعتامتحانات مورخ

2شیمی فیزیک 33313025 حیدري نصرت۱118 1352

18 جمــع كــل

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ساعتامتحانات مورخ

ریاضی در شیمی33313071 بهرامی آیدین۱143 33773

43 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ساعتامتحانات مورخ

شیمی فیزیک آلی33313041 زینی زاده نجد بهزاد۱122 1325

22 جمــع كــل

واحد كامپيوتر آموزش كل - شركت نرم افزاري سما سامانه
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:تاریخ

:صفحه دانشکده 
تعدادگروهعنوان كد رديف

گزارش برنامه امتحانات پايان ترم

مراقبین

دانشگاه اروميه
اداره كل امور آموزشي

محل برگزاري امتحاننام استاد

شیمی

کد استاد

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعتامتحانات مورخ

2 (961)شیمی معدنی 33313080 مرندي فرزین۱147 7070

47 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعتامتحانات مورخ

2شیمی صنعتی 33316040 حسینی سید علی۱131 33483

31 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعتامتحانات مورخ

2فیزیک پایه 33313004 مطیعی حمیده۱12 33489

2 (962)فیزیک پایه 33313068 مطیعی حمیده۲128 33489

30 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعتامتحانات مورخ

اصول  تصفیه آب و پسابهاي صنعتی33316061 مهري زاده حبیب۱121 34007

21 جمــع كــل

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعتامتحانات مورخ

3شیمی آلی 33313016 مرندي قاسم۱127 194

27 جمــع كــل

واحد كامپيوتر آموزش كل - شركت نرم افزاري سما سامانه
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:تاریخ

:صفحه دانشکده 
تعدادگروهعنوان كد رديف

گزارش برنامه امتحانات پايان ترم

مراقبین

دانشگاه اروميه
اداره كل امور آموزشي

محل برگزاري امتحاننام استاد

شیمی

کد استاد

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعتامتحانات مورخ

اصول صنایع شیمیائی33313036 مهري زاده حبیب۱136 34007

36 جمــع كــل

۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعتامتحانات مورخ

سمینار موضوع روز33313054 بهرامی آیدین۱131 33773

31 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعتامتحانات مورخ

1شیمی فیزیک 33313023 نعمتی کنده ابراهیم۱168 33998

68 جمــع كــل

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعتامتحانات مورخ

روش استفاده ازمتون علمی شیمی33313035 زینی زاده نجد بهزاد۱16 1325

961)متون علمی شیمی (33313074 زینی زاده نجد بهزاد۲119 1325

25 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعتامتحانات مورخ

1شیمی عمومی 33313007 بهرامی آیدین۱143 33773

43 جمــع كــل

واحد كامپيوتر آموزش كل - شركت نرم افزاري سما سامانه
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:تاریخ

:صفحه دانشکده 
تعدادگروهعنوان كد رديف

گزارش برنامه امتحانات پايان ترم

مراقبین

دانشگاه اروميه
اداره كل امور آموزشي

محل برگزاري امتحاننام استاد

شیمی

کد استاد

۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعتامتحانات مورخ

زبان تخصصی شیمی33313031 دادرس  علیرضا۱129 1083

29 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعتامتحانات مورخ

1شیمی معدنی 33313027 مردانی زهرا۱147 33630

47 جمــع كــل

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعتامتحانات مورخ

شیمی آلی فلزي33313037 مردانی زهرا۱132 33630

32 جمــع كــل

۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعتامتحانات مورخ

کاربردطیف سنجی درشیمی آلی33313032 اکبري دیلمقانی کریم۱135 1351

35 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعتامتحانات مورخ

2ریاضی عمومی 33313002 غالمی غالمحسین۱16 7025

6 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعتامتحانات مورخ

واحد كامپيوتر آموزش كل - شركت نرم افزاري سما سامانه
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:تاریخ

:صفحه دانشکده 
تعدادگروهعنوان كد رديف

گزارش برنامه امتحانات پايان ترم

مراقبین

دانشگاه اروميه
اداره كل امور آموزشي

محل برگزاري امتحاننام استاد

شیمی

کد استاد

2شیمی آلی 33313014 پورستار مرجانی احمد۱159 4073

2شیمی آلی 33313014 نوروزي پسیان نادر۲217 2083

76 جمــع كــل

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعتامتحانات مورخ

2شیمی عمومی 33313008 حیدري نصرت۱133 1352

2شیمی عمومی 33313008 هوشیاري سراي-خدیجه۲133 7186

66 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعتامتحانات مورخ

جداسازي و شناسایی ترکیبات آلی33313064 اکبري دیلمقانی کریم۱125 1351

25 جمــع كــل

۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعتامتحانات مورخ

931)مبانی شیمی پلیمر(33316063 نجفی مقدم پیمان۱120 2082

20 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعتامتحانات مورخ

1ریاضی عمومی 33313001 گ.ریاضی۱1 18

0 جمــع كــل

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعتامتحانات مورخ

واحد كامپيوتر آموزش كل - شركت نرم افزاري سما سامانه
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:تاریخ

:صفحه دانشکده 
تعدادگروهعنوان كد رديف

گزارش برنامه امتحانات پايان ترم

مراقبین

دانشگاه اروميه
اداره كل امور آموزشي

محل برگزاري امتحاننام استاد

شیمی

کد استاد

2شیمی تجزیه 33313019 امامعلی سبزي  رضا۱19 1085

2 (961)شیمی تجزیه 33313072 امامعلی سبزي  رضا۲154 1085

63 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ساعتامتحانات مورخ

3 (961)شیمی تجزیه33313075 صمدي  ناصر۱144 1086

44 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ساعتامتحانات مورخ

961)شیمی و فناوري چرم (33316070 مرندي قاسم۱124 194

24 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعتامتحانات مورخ

1شیمی تجزیه 33313017 بهرام مرتضی۱147 2081

47 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعتامتحانات مورخ

الکتروشیمی صنعتی33316045 هوشیاري سراي-خدیجه۱127 7186

27 جمــع كــل

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعتامتحانات مورخ

2شیمی معدنی 33313029 مرندي فرزین۱13 7070

واحد كامپيوتر آموزش كل - شركت نرم افزاري سما سامانه
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:تاریخ

:صفحه دانشکده 
تعدادگروهعنوان كد رديف

گزارش برنامه امتحانات پايان ترم

مراقبین

دانشگاه اروميه
اداره كل امور آموزشي

محل برگزاري امتحاننام استاد

شیمی

کد استاد

3 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعتامتحانات مورخ

ایمنی در آزمایشگاه 33313070 پورستار مرجانی احمد۱144 4073

44 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعتامتحانات مورخ

اصول محاسبات شیمی صنعتی33316038 هوشیاري سراي-خدیجه۱144 7186

44 جمــع كــل

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعتامتحانات مورخ

خوردگی فلزات33316044 حسن زاده آده مرتضی پاشا علی۱139 2080

39 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعتامتحانات مورخ

روشهاي جداسازي در شیمی تجزیه 33313079 فرهادي  خلیل۱132 1229

32 جمــع كــل

۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعتامتحانات مورخ

961)شیمی و فناوري رنگ (33316069 هوشیاري سراي-خدیجه۱135 7186

35 جمــع كــل

واحد كامپيوتر آموزش كل - شركت نرم افزاري سما سامانه
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:تاریخ

:صفحه دانشکده 
تعدادگروهعنوان كد رديف

گزارش برنامه امتحانات پايان ترم

مراقبین

دانشگاه اروميه
اداره كل امور آموزشي

محل برگزاري امتحاننام استاد

شیمی

کد استاد

۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعتامتحانات مورخ

1شیمی آلی 33313012 نوروزي پسیان نادر۱151 2083

1شیمی آلی 33313012 نجفی مقدم پیمان۲221 2082

72 جمــع كــل

۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعتامتحانات مورخ

1فیزیک پایه 33313003 مطیعی حمیده۱1 33489

1 (961) فیزیک پایه 33313067 مطیعی حمیده۲147 33489

47 جمــع كــل

واحد كامپيوتر آموزش كل - شركت نرم افزاري سما سامانه
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