
 برنامه كوئيز اول

 29/7/87دوشنبه
 

 1رياضي عمومي         
 

 ابوريحان مجتمع كالسهایتاالرها و سالن     17 ساعت            يانكليه دانشجو

 (              )سالن شهيد آويني

ابوريحان مجتمع 31تا  1وكالسهای             
 

=================================== 

 و دکتر گازر دکتر هاشمین: مدرسی     عمومي 1رياضي                                   

 

 خوارزمي مجتمع 7تا  1 كالسهای     17ساعت              انكليه دانشجوي
 )طبقه همکف(                                                                                        

  

=================================== 

 نصر و دکتر دکتر آقاییمدرسین:    2موميع رياضي                                  
 

 203تا  120و810 تا 101كالسهای     17ساعت                كليه دانشجويان

 )طبقه اول و دوم(خوارزمي مجتمع

 

=================================== 
                                             مجتمع كالسهای ابوريحان و سالن شهيد آويني : كنار دانشکده برق                                                               

 ی خوارزمي : كنار دانشکده منابع طبيعي )پشت دانشکده برق(مجتمع كالسها

 

 دانشکده علوم رياضي

 دروس رياضي اولبرنامه كوئيز
 

 30/7/97 دوشنبه



   

 براساس حروف اول ودوم نام خانوادگی 
 دوشنبه   1397/7/30 

ساعت 17
 1تاالر                                                        (       عظمیا)«  الف» تا حرف  « آ  » از حرف  

 2تاالر                                                  (   رنونب)« ب» تا حرف  (اعالئی)«الف»  حرف ادامهاز

 3تاالر                                                            « ت »تا حرف  (رومندفرب)« ب»  حرف ادامهاز

  4االرت                                                                    ()حدادی« ح»  تا حرف«  ث» از حرف 

  5تاالر                                                  (نندهدا)« د» تا حرف  ()حسن زاده« ح»  حرف ادامه از

        6تاالر                                               ( مضانیر)« ر» تا حرف ( ودابادیدا)« د» حرف ادامه از 

 7تاالر                                                               « س» تا حرف ( نجبرر)« ر» حرف  ادامهاز 

 )سالن شهید آوینی(سالن مجتمع کالسها                                 ()قدیری« ق» تا حرف «  ش »حرف  از 

 ابوریحان مجتمع 1کالس                          (کابلی)«  ک» تا حرف   ()قربانی«  ق»   حرف ادامهاز

 ابوریحان مجتمع 2کالس            (  کدخدائی«) ک» حرف  ادامه ( تاکارموزیان«) ک»  امه حرفازاد

 ابوریحان مجتمع 3کالس                     (کلوانی«) ک» حرف ادامه تا ( کرباسی«) ک»  ازادامه حرف

 ابوریحان مجتمع 4کالس                             (گنجی)« گ»  تا حرف( کمالی«) ک» حرف  ادامهاز

 ابوریحان مجتمع 5کالس                  ( )محرابی« م » حرف  تا ()گندم«  گ» ازادامه حرف  

 ابوریحان مجتمع 6کالس                (     محمدیان«)م » ( تا ادامه حرف محسنی«)م »  ازادامه حرف

 ابوریحان مجتمع 7کالس                         مشتاقی()« م» حرف ادامه تا( محمود«)م »  ازادامه حرف

 ابوریحان مجتمع 8کالس                            )ملکوتی(« م»  رف)مصدر( ادامه ح« م» حرف  ادامهاز

مجتمع ابوریحان  9کالس       (               )مهرابی« م » تا حرف  ()ملکی«  م» ازادامه حرف  

 مجتمع ابوریحان 10کالس              (         یریانم«)م » ا ادامه حرف ( تمهربان«)م »  ازادامه حرف

 مجتمع ابوریحان 11کالس                                       (نظرپور«) ن» حرف  ادامهتا«  ن»  حرف از

 ابوریحان مجتمع 12کالس                                   ()وثیقی« و»  ( حرف)نظری« ن» ازادامه حرف 

 مجتمع ابوریحان 13کالس                     «                ی»  حرف تا( )وحدانی« و» ازادامه حرف 

 1محل امتحان ریاضی عمومی
نام خانوادگی براساس حروف اول   



 

                                               30/7/9713دوشنبه                                        میموع 1محل امتحان ریاضی

                                                     17ساعت                                          گیبر اساس حروف اول نام خانواد

 مدرس:دکتر هاشمی ودکتر گازر
 

 خوارزمی تمعمج1کالس                                                         ()امامی« الف» تا حرف  «  آ» از حرف   

 خوارزمی مجتمع 2کالس                                  (جبل عاملی)« ج »تا حرف  ()امیری« الف » حرف ادامهاز   

 خوارزمی مجتمع 3کالس                               (        درستکار)« د »تا حرف  ()جعفری« ج»  حرف امهاداز    

 خوارزمی مجتمع 4کالس                                                     « ط»  تا حرف ()دوست« د »حرف  ادامهاز   

  خوارزمی مجتمع 5 کالس                                                        (کریمیان)« ک »تا حرف «  ع» از حرف    

  خوارزمی مجتمع 6کالس                                                  «م » تا حرف  (کشمیری«) ک»  ازادامه حرف   

 خوارزمی مجتمع 7کالس                                                                    « ی »تا حرف  « ن » حرف از   

    

======================================================== 

   محل امتحان ریاضی عمومی2 مدرس:دکتر آقایی و دکتر نصر
 خوارزمی مجتمع 101کالس                                                           ()امین« الف» تا حرف  «آ »  از حرف

 خوارزمی مجتمع 102کالس                                       ()توکلی« ت»  تا حرف (امینی)«  الف» حرف  ادامهاز

 خوارزمی مجتمع 103کالس                                    (حکیمی)« ح» تا حرف  ()تیموری« ت» حرف  ادامهز ا

 خوارزمی مجتمع 104کالس                                      (رجب پور)« ر» تا حرف  ()حیدر« ح» حرف  ادامهاز

 خوارزمی مجتمع105کالس                                     ()شجاعیه« ش» تا حرف  (رحیمی)« ر» حرف ادامه از 

 خوارزمی مجتمع106کالس                                      (طریقت)«  ط» تا حرف  (شریف)« ش» حرف  ادامهاز

 خوارزمی مجتمع 107کالس                                                   «غ » تا حرف  طالبی()« ط»  ادامه  حرفاز

 خوارزمی مجتمع 108کالس                                                      کرمکی()«  ک» تا حرف «  ف» از حرف 

 مجتمع خوارزمی 201کالس                                     مدنیان()«  م» تا حرف کریم زاده( )« ک» حرف  امهاداز

 مجتمع خوارزمی 202کالس                                    مهدیان()«  م» حرف  ادامهتا (مرادی)« م» حرف  ادامهاز
 مجتمع خوارزمی 203کالس                                               «      ی» تا حرف  ()مهراب« م» حرف  ادامهاز
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