
نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/03تاریخ آزمون   دوشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

آقاي دامرودي08:00 1907 سالن اجتماعاتمکانیک سیاالت
آقاي دامرودي 4005 سالن اجتماعاتمکانیک سیاالت

الهام اسماعیل پور 6911 سالن اجتماعاتکارآفرینی
رضا فلسفی 5501 سالن اجتماعاتحقوق اداري 1 (فقط جهت ورودي 95 به بعد)
رضا فلسفی 5502 سالن اجتماعاتحقوق اداري 1 (فقط جهت ورودي 95 به بعد)
رضا فلسفی 5910 سالن اجتماعاتحقوق جزاي اختصاصی (1)جرایم علیه اموال و مالکیت

زهرا سلطانی 3007 سالن اجتماعاتآسیب شناسی روانی 1
زیبا ارجمند زاده 7001 سالن اجتماعاتآمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت (2)
زیبا ارجمند زاده 6906 سالن اجتماعاتآمار و احتماالت مهندسی 
زیبا ارجمند زاده 6907 سالن اجتماعاتآمار و احتماالت مهندسی

احسان جعفري10:30 6404 سالن اجتماعاتطراحی سیستمهاي شی گرا
احسان جعفري 6102 سالن اجتماعاتبرنامه سازي پیشرفته

خانم سید النگی 2904 سالن اجتماعاتاصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
خانم سید النگی 2304 سالن اجتماعاتاصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

قدرت سپید نام 6207 دوسیستمهاي عامل
محمد رضایی 5101 سالن اجتماعاتاصول فقه (2)
محمد رضایی 5701 سالن اجتماعاتاصول فقه 2

محمد شادکامی 1904 سالن اجتماعاتاستاتیک
محمد شادکامی 1205 سالن اجتماعاتاستاتیک

ربابه علی پور14:00 712 سالن اجتماعاتانسان و محیط
علیرضا حسنی 215 سالن اجتماعاتبرنامه ریزي کاربري زمین
مریم طاهري 513 سالن اجتماعاتفرآیند هاي احتمالی

موسی یزدان پناه 2029 سالن اجتماعاتحسابداري شرکتهاي 1
هاجر وحدت 1004 سالن اجتماعاتاندیشه اسالمی (1)
هاجر وحدت 1003 سالن اجتماعاتاندیشه اسالمی (1)

هومن گرمه اي 4215 سالن اجتماعاتمکانیک خاك 2
یاسر غالمی 411 سالن اجتماعاتآئین دادرسی مدنی

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/04تاریخ آزمون   سه شنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

دکتر رضا مفاخري08:00 1018 سالن اجتماعاتاندیشه اسالمی (2) 
دکتر رضا مفاخري 1005 سالن اجتماعاتاندیشه اسالمی (2) 

خانم سید النگی10:30 2405 سالن اجتماعاتمدیریت تولید
خانم سید النگی 7103 سالن اجتماعاتمدیریت تولید و عملیات

رضا احراري 8503 سالن اجتماعاتتاسیسات مکانیکی و الکتریکی
رضا احراري 1401 سالن اجتماعاتاجزاي ماشین
رضا احراري 8203 سالن اجتماعاتتاسیسات مکانیکی 
رضا احراري 4213 سالن اجتماعاتتاسیسات مکانیکی و برقی
رضا احراري 8202 سالن اجتماعاتتاسیسات الکتریکی(نور و صدا) 
رضا فلسفی 5601 سالن اجتماعاتادله اثبات دعوي
رضا فلسفی 5902 سالن اجتماعاتروش تحقیق(فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد)
سعید الري 2018 سالن اجتماعاتتحلیل سازه 2

محبوبه آدینه پور 3008 سالن اجتماعاتآموزه هاي روان شناختی در قرآن و حدیث2
مهدي مهدیار 2204 سالن اجتماعاتتحقیق در عملیات

احسان جعفري14:00 2002 سالن اجتماعاتذخیره و بازیابی اطالعات
احسان جعفري 2000 سالن اجتماعاتمبانی الکترونیک
احسان جعفري 2001 سالن اجتماعاتبرنامه سازي پیشرفته (1)

بنفشه یادگارزاده 200 سالن اجتماعاتروش تحقیق علمی پیشرفته(تدوین پایان نامه)
رضا فلسفی 5002 سالن اجتماعاتحقوق اداري (2)
رضا فلسفی 2006 سالن اجتماعاتحقوق جزاي اختصاصی (3)

شادي لنگري 942 سالن اجتماعاتمباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی
مجتبی ربانی 4101 سالن اجتماعاتسازه هاي بتن آرمه 2

مرتضی رضایی 2022 سالن اجتماعاتحقوق تجارت تطبیقی
مصطفی شادکامی 311 سالن اجتماعاتحسابرسی پیشرفته
مصطفی شادکامی 331 سالن اجتماعاتبررسی مسائل کاربردي در حسابرسی

مهدي مهدیار 2028 سالن اجتماعاتریاضیات گسسته(فقط جهت ورودي 92 به بعد)
یاسر نوري 1306 سالن اجتماعاتتجهیزات حرارتی و برودتی

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/05تاریخ آزمون   چهارشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

الهه کامجو08:00 5503 سالن اجتماعاتحقوق اساسی 2 (فقط جهت ورودي 95 به بعد)
الهه کامجو 5504 سالن اجتماعاتحقوق اساسی 2 (فقط جهت ورودي 95 به بعد)

پوریا ثروتی 1102 سالن اجتماعاتتهویه مطبوع تابستانی 1
خانم سالمی 6206 سالن اجتماعاتسیگنال ها و سیستم ها

دکتر منا افراسیابی 8103 سالن اجتماعاتتنظیم شرایط محیطی
مجتبی ربانی 4216 سالن اجتماعاتبازرسی، تعمیر و ترمیم سازه ها

مصطفی شادکامی 2302 سالن اجتماعاتبهایابی2

احسان جعفري10:30 6402 سالن اجتماعاتطراحی صفحات وب
رضا احراري 1206 سالن اجتماعاتنقشه کشی صنعتی 2

رویا گوهري راد سالن اجتماعاتمتون حقوقی (4)حقوق بین الملل(فقط جهت ورودي هاي 5210
رویا گوهري راد سالن اجتماعاتمتون حقوقی (4)حقوق بین الملل(فقط جهت ورودي هاي 5209

سعید سفالگر 1903 سالن اجتماعاتبرق تاسیسات
عبدالحسین طالبی نجف آبادي 2604 سالن اجتماعاتمباحث جاري در حسابدراي

محمد رضایی 2020 سالن اجتماعاتمتون فقه (2)
مهدي مهدیار 3102 سالن اجتماعاتآمار استنباطی

موسی یزدان پناه 2602 سالن اجتماعاتحسابرسی 2
هانیه جزمی 8905 سالن اجتماعاتآشنایی بامعماري اسالمی 
هانیه جزمی 8302 سالن اجتماعاتآشنایی با معماري اسالمی2

آقاي دامرودي14:00 631 سالن اجتماعاتمهندسی رودخانه
براتعلی غائبی 5102 سالن اجتماعاتآیین دادرسی مدنی (1)(فقط جهت ورودي هاي 

حمید رضا حسن نژاد 8403 سالن اجتماعاتتحلیل فضاهاي شهري
دکتر رضا مفاخري 5304 سالن اجتماعاتآیات االحکام

رضا احراري 812 سالن اجتماعاتمباحث منتخب در دینامیک
رضا فلسفی 2007 سالن اجتماعاتپیشگیري از جرم (فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد
سعید الري 642 سالن اجتماعاتسازه بتن ارمه پیشرفته

فرهنگ پدیداران 6101 سالن اجتماعاتمدارهاي منطقی
فرهنگ پدیداران 6003 سالن اجتماعاتسخت افزار کامپیوتر (2)
فرهنگ پدیداران 2019 سالن اجتماعاتمهندسی اینترنت

قدرت سپید نام 933 دوسیستم بر تراشه

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/05تاریخ آزمون   چهارشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

قدرت سپید نام14:00 112 (D/A,A/D)دومبدلهاي داده مجتمع
قدرت سپید نام 9330 دوپردازش موازي

یاسر غالمی 412 سالن اجتماعاتحقوق بین الملل خصوصی(تعارض قوانین)

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/06تاریخ آزمون   پنجشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

فاطمه باران08:00 5702 سالن اجتماعاتایین دادرسی مدنی 2

احسان صدقی10:30 5303 سالن اجتماعاتحقوق بشر در اسالم
احسان صدقی 5505 سالن اجتماعاتحقوق بشر در اسالم(فقط جهت ورودري 95 به بعد
احسان صدقی 5506 سالن اجتماعاتحقوق بشر در اسالم(فقط جهت ورودري 95 به بعد
حمید عظیمی 4904 سالن اجتماعاتروش هاي اجرایی ساختمان
حمید عظیمی 2004 سالن اجتماعاتمتره و براورد
حمید عظیمی 2005 سالن اجتماعاتمتره و برآورد پروژه

رضا فلسفی 5903 سالن اجتماعاتحقوق تجارت (4) ورشکستگی
سیدحسین علوي 3003 سالن اجتماعاتروان شناسی شناختی

مجتبی ربانی 4003 سالن اجتماعاتتحلیل سازه 1

احسان صدقی14:00 5805 سالن اجتماعاتحقوق رسانه(فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد)
بنفشه یادگارزاده 212 سالن اجتماعاتتجارب برنامه ریزي شهري ایران

رضا فلسفی سالن اجتماعاتحقوق جزاي اختصاصی (4) جرایم علیه شخصیت معنوي اشخاص2009
رویا گوهري راد 5520 سالن اجتماعاتمتون حقوق 2-حقوق جزایی(فقط جهت ورودي 95

عبداله تبرئی 4103 سالن اجتماعاتمهندسی پی
محمد رضایی 5001 سالن اجتماعاتاصول فقه (1)

منا روحانی 1404 سالن اجتماعاتاصول سرپرستی

هاجر وحدت16:30 1010 سالن اجتماعاتانقالب اسالمی ایران 

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/09تاریخ آزمون   یکشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

احسان صدقی08:00 5508 سالن اجتماعاتحقوق بین الملل خصوصی 1(فقط جهت ورودي 95
دکتر منا افراسیابی 8303 سالن اجتماعاتتنظیم شرایط محیطی2

زیبا ارجمند زاده 2205 سالن اجتماعاتریاضیات کاربردي 2
زیبا ارجمند زاده 7901 سالن اجتماعاتریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

سعید ره آموز 5104 سالن اجتماعاتحقوق تجارت (3) اسناد تجاري
صادق شعبانی قهرمانلو 5507 سالن اجتماعاتحقوق بین الملل خصوصی 1(فقط جهت ورودي 95

حمیدرضا بهراد نسب10:30 5201 سالن اجتماعاتآیین دادرسی کیفري(1) (فقط جهت ورودي هاي 
حمیدرضا بهراد نسب 5602 سالن اجتماعاتایین دادرسی کیفري

دکتر صادق زیبایی 1503 سالن اجتماعاتریاضی کاربردي
زهرا سلطانی 3006 سالن اجتماعاتمتون روان شناسی به زبان انگلیسی 2

سحر محمدي 2017 سالن اجتماعاتامور مالی بین المللی
سمیرا خالقی پور 2501 سالن اجتماعاتحسابرسی 1
سمیرا خالقی پور 7101 سالن اجتماعاتحسابرسی (1)

سیدجواد ایاللی 5202 سالن اجتماعاتآیین دادرسی کیفري(1) (فقط جهت ورودي هاي 
مجتبی قائینی 8105 سالن اجتماعاتدستگاه هاي ساختمانی

مهدي شیروانی 1202 سالن اجتماعاتفیزیک 2
مهدي شیروانی 6901 سالن اجتماعاتفیزیک الکتریسیته و مغناطیس
مهدي شیروانی 6104 سالن اجتماعاتفیزیک 2

پوریا ثروتی14:00 1103 سالن اجتماعاتتهویه مطبوع تابستانی 2
حسن مکرمی 413 سالن اجتماعاتحقوق مدنی2

رضا فلسفی 2010 سالن اجتماعاتآیین دادرسی کیفري(1) (فقط جهت ورودي هاي 
رضا فلسفی سالن اجتماعاتحقوق اساسی (3) (فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد5006

عبدالحسین طالبی نجف آبادي 332 سالن اجتماعاتتئوري حسابرسی
عبدالحسین طالبی نجف آبادي 312 سالن اجتماعاتتئوري حسابداري 2

علی کاملی 1402 سالن اجتماعاتانتقال حرارت
قدرت سپید نام 6406 دومباحث وی ژه
قدرت سپید نام 6303 دوسیستمهاي عامل

محسن حسینی االصل 2307 سالن اجتماعاتزبان تخصصی1
محسن حسینی االصل 2404 سالن اجتماعاتزبان خارجی 4

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/09تاریخ آزمون   یکشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

محسن حسینی االصل14:00 2603 سالن اجتماعاتزبان تخصصی 2

نیره کنعانی16:30 1001 سالن اجتماعاتفارسی
نیره کنعانی 1002 سالن اجتماعاتفارسی

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/10تاریخ آزمون   دوشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

آقاي دامرودي10:30 4214 سالن اجتماعاتبناهاي آبی
احسان جعفري 2003 سالن اجتماعاتمبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

پروین همت افزا 3005 سالن اجتماعاتروان شناسی یادگیري
حسن شکوري نسب 5509 سالن اجتماعاتحقوق بین الملل عمومی (2)
حسن شکوري نسب 5510 سالن اجتماعاتحقوق بین الملل عمومی (2)
حسن شکوري نسب 5704 سالن اجتماعاتحقوق بین الملل عمومی 2

حمید عظیمی 4217 سالن اجتماعاتزبان تخصصی
خانم سالمی 6302 سالن اجتماعاتطراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال
خانم سالمی 6201 سالن اجتماعاتطراحی کامپیوتري سیستم هاي دیجیتال

پریسا روشنی14:00 211 سالن اجتماعاتروشهاي برنامه ریزي شهري
دکتر حسین کریمی 511 سالن اجتماعاتنظریه تصمیم گیري(فقط جهت ورودي 95 به بعد
دکتر رضا مفاخري سالن اجتماعاتجامعه شناسی حقوق(فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد5103

رضا فلسفی 2011 سالن اجتماعاتآیین دادرسی کیفري(2)(فقط جهت ورودي هاي 
علیرضا حسنی 713 سالن اجتماعاتحقوق معماري

علی کاملی 1303 سالن اجتماعاتسوخت و احتراق
مجتبی قائینی 8505 سالن اجتماعاتشناخت و طراحی معماري روستا
مجتبی قائینی 8206 سالن اجتماعاتروستا(2) 
مجتبی قائینی 8904 سالن اجتماعاتروستا ( 1 )

منا روحانی 7003 سالن اجتماعاتمبانی برنامه ریزي پیشرفت و عدالت

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/11تاریخ آزمون   سه شنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

الهام اسماعیل پور08:00 7104 سالن اجتماعاتحقوق بازرگانی (تطبیقی و اسالمی)
خانم سید النگی 2206 سالن اجتماعاتمکاتبات تجاري و گزارش نویسی

رضا فلسفی 5607 سالن اجتماعاتقواعد فقه 2
زهرا سلطانی 3103 سالن اجتماعاتروانشناسی تحولی 1

سعید ره آموز 5203 سالن اجتماعاتآیین دادرسی مدنی(3)(فقط جهت ورودي هاي 
محمد شادکامی 1502 سالن اجتماعاتدینامیک
مرتضی رضایی 5204 سالن اجتماعاتآیین دادرسی مدنی(3)(فقط جهت ورودي هاي 

سمانه رحیمی10:30 8601 سالن اجتماعاتگرافیک محیطی
سمانه رحیمی 8602 سالن اجتماعاتتکنولوژي و کارگاه بسته بندي

سمیرا خالقی پور 2403 سالن اجتماعاتحسابداري و حسابرسی دولتی
سمیرا خالقی پور 2601 سالن اجتماعاتحسابدراي دولتی 2

صادق شعبانی قهرمانلو سالن اجتماعاتحقوق سازمان هاي بین المللی (فقط جهت ورودي هاي 5913
صادق شعبانی قهرمانلو سالن اجتماعاتحقوق سازمان هاي بین المللی (فقط جهت ورودي هاي 5904

قدرت سپید نام 6202 دوریزپردازنده و زبان اسمبلی
قدرت سپید نام 6002 دوزبان ماشین و اسمبلی

جعفر شریفی نژاد14:00 4107 سالن اجتماعاتراه آهن
صادق شعبانی قهرمانلو سالن اجتماعاتحقوق بین الملل خصوصی(2)(فقط جهت ورودي هاي 5005

فرهنگ پدیداران 932 سالن اجتماعاتپایگاه داده پیشرفته
مرتضی رضایی 2021 سالن اجتماعاتآیین دادرسی مدنی(3)(فقط جهت ورودي هاي 
مرتضی رضایی 414 سالن اجتماعاتداوري بین المللی
مرتضی رضایی 2023 سالن اجتماعاتحقوق مدنی تطبیقی

موسی یزدان پناه 2030 سالن اجتماعاتحسابدراي شرکتهاي 2

دکتر رضا مفاخري16:30 1013 سالن اجتماعاتتفسیر موضوعی قرآن 
هاجر وحدت 1012 سالن اجتماعاتتفسیر موضوعی قرآن 
هاجر وحدت 1011 سالن اجتماعاتتفسیر موضوعی قرآن 

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/12تاریخ آزمون   چهارشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

آقاي دامرودي08:00 4901 سالن اجتماعاتاصول مهندسی آب و فاضالب
الناز محمدي 6403 سالن اجتماعاتطراحی و پیاده سازي زبانهاي برنامه نویسی
الناز محمدي 6305 سالن اجتماعاتطراحی زبان هاي برنامه سازي

محسن حسینی االصل 2303 سالن اجتماعاتکنترل هاي داخلی و نظام راهبردي شرکتی
محمد عسگري مقدم 5605 سالن اجتماعاتحقوق مدنی 8
محمد عسگري مقدم سالن اجتماعاتحقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث(فقط جهت ورودي هاي 5301
محمد عسگري مقدم 53010 سالن اجتماعاتحقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث

الهه کامجو10:30 5511 سالن اجتماعاتحقوق کار(فقط جهت ورودي 95 به بعد)
الهه کامجو 5512 سالن اجتماعاتحقوق کار(فقط جهت ورودي 95 به بعد)

پروین همت افزا 3009 سالن اجتماعاتروان سنجی
دکتر صادق زیبایی 1201 سالن اجتماعاتریاضی عمومی 2
دکتر صادق زیبایی 1902 سالن اجتماعاتریاضی 7
دکتر صادق زیبایی 6103 سالن اجتماعاتریاضی 2
دکتر صادق زیبایی 6909 سالن اجتماعاتریاضی عمومی

سعید قاسمی 8304 سالن اجتماعاتروشهاي طراحی و تولید صنعتی
سهیل نشات 5703 سالن اجتماعاتحقوق امالك 3

مجتبی ربانی 4903 سالن اجتماعاتاصول مهندسی پل
هاله حاتمی 5803 سالن اجتماعاتکیفرشناسی(فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد)

احسان جعفري14:00 111 سالن اجتماعاتشبکه هاي عصبی
احسان جعفري 1110 سالن اجتماعاتتحلیل ها و سیستم هاي داده هاي حجیم
احسان جعفري 941 سالن اجتماعاتشبکه هاي عصبی

امین خزائی 719 سالن اجتماعاتسازه هاي نو
امین خزائی 643 سالن اجتماعاتطراحی لرزه اي سازه ها
امین خزائی 6430 سالن اجتماعاتپایداري سازه
امین خزائی 4218 سالن اجتماعاتاصول مهندسی زلزله وباد
رضا فلسفی 5911 سالن اجتماعاتحقوق جزاي عمومی(2)(فقط جهت ورودي هاي 
رضا فلسفی 5105 سالن اجتماعاتحقوق جزاي عمومی(2)(فقط جهت ورودي هاي 

غالمحسین اکبري 632 سالن اجتماعاتسدهاي خاکی
محمد شادکامی 1403 سالن اجتماعاتزبان فنی

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/12تاریخ آزمون   چهارشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

محمد شادکامی14:00 1906 سالن اجتماعاتزبان فنی
مهدي شیروانی 2027 سالن اجتماعاتفیزیک مکانیک
مهدي شیروانی 2026 سالن اجتماعاتفیزیک حرارت
مهدي شیروانی 2025 سالن اجتماعاتفیزیک 1

یاسر نوري 1307 سالن اجتماعاتطراحی سیستم هاي تهویه مطبوع با پروژه

صادق ملکشی16:30 1015 سالن اجتماعاتدانش خانواده و جمعیت
صادق ملکشی 1020 سالن اجتماعاتدانش خانواده و جمعیت

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/13تاریخ آزمون   پنجشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

امید میالنلوئی10:30 5205 سالن اجتماعاتجرم شناسی (فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد)
پوریا ثروتی 1108 سالن اجتماعاتحرارت مرکزي با آب گرم با پروژه

حمیدرضا بهراد نسب 5206 سالن اجتماعاتجرم شناسی (فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد)
علیرضا صباغی 8207 سالن اجتماعاتمبانی نظري معماري 
علیرضا صباغی 8501 سالن اجتماعاتمبانی نظري معماري

فرهنگ پدیداران 6004 سالن اجتماعاتپایگاه داده ها
فرهنگ پدیداران 6205 سالن اجتماعاتپایگاه داده ها
فرهنگ پدیداران 6908 سالن اجتماعاتایجاد بانکهاي اطالعاتی

بهاره هاشمی نژاد14:00 8205 سالن اجتماعاتساختمان(2)و گزارش کارگاه 
بهاره هاشمی نژاد 8906 سالن اجتماعاتساختمان 2
بهاره هاشمی نژاد 89060 سالن اجتماعاتعناصر و جزئیات ساختمانی 2
بهاره هاشمی نژاد 8104 سالن اجتماعاتساختمان 1

حسن شکوري نسب سالن اجتماعاتحقوق بین الملل عمومی(3) روش هاي حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات5009
دکتر سیده زهرا کافی 813 سالن اجتماعاتگسترش امواج

رضا فلسفی 2012 سالن اجتماعاتجرم شناسی (فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد)
سحر محمدي 2202 سالن اجتماعاتاقتصاد کالن

فاطمه باران 5302 سالن اجتماعاترویه قضایی
فاطمه باران 5802 سالن اجتماعاتحقوق هوایی(فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد)
مجتبی ربانی 4102 سالن اجتماعاتسازه هاي فوالدي 2

محمد دادگستر 415 سالن اجتماعاتفلسفه حقوق

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/15تاریخ آزمون   شنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

رویا گوهري راد08:00 1014 سالن اجتماعاتزبان خارجی 
ملیحه عابدزاده یامی 3104 سالن اجتماعاتروانشناسی اجتماعی

المیرا اعزازي بجنوردي10:30 3002 سالن اجتماعاتروان شناسی شخصیت
حسن مکرمی 5513 سالن اجتماعاتحقوق مدنی 2-اموال و مالکیت (فقط جهت ورودي 

رضا فلسفی سالن اجتماعاتحقوق جزاي اختصاصی (2)جرایم علیه مصالح عمومی کشور 2008
رضا فلسفی سالن اجتماعاتحقوق جزاي اختصاصی (2)جرایم علیه مصالح عمومی کشور 5207

سیدجواد ایاللی سالن اجتماعاتحقوق جزاي اختصاصی (2)جرایم علیه مصالح عمومی کشور 5208
عبدالحسین طالبی نجف آبادي 2306 سالن اجتماعاتمالی (1)
عبدالحسین طالبی نجف آبادي 2502 سالن اجتماعاتمدیریت مالی
عبدالحسین طالبی نجف آبادي 7004 سالن اجتماعاتمدیریت مالی (1) از منظر اسالم

علی صداقتی 5514 دوحقوق مدنی 2-اموال و مالکیت (فقط جهت ورودي 
علیرضا صباغی 8502 سالن اجتماعاتآشنایی با معماري معاصر

احسان جعفري14:00 6401 سالن اجتماعاتشبیه سازي کامپیوتري
براتعلی غائبی 5004 سالن اجتماعاتحقوق تجارت (2) شرکتها

بنفشه یادگارزاده 213 سالن اجتماعاتسمینار مسائل شهري ایران
رضا فلسفی سالن اجتماعاتمتون حقوقی (4)حقوق بین الملل(فقط جهت ورودي هاي 2014
رضا فلسفی 2013 سالن اجتماعاتمتون فقه (4)فقه جزایی(فقط جهت ورودي هاي 
سمیه براتی 4001 سالن اجتماعاتمحاسبات عددي

محسن حسینی االصل سالن اجتماعاتحسابرسی عملیاتی ، عملکرد (دیوان محاسبات و بخش عمومی333
مهدي نعمتی 2406 سالن اجتماعاتمدیریت مالی 2

هاله حاتمی 5705 سالن اجتماعاتحقوق جزاي اختصاصی 1
هانیه جزمی 8301 سالن اجتماعاتآشنایی با مرمت ابنیه
هانیه جزمی 8106 سالن اجتماعاتمعماري اسالمی 1

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/16تاریخ آزمون   یکشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

رویا گوهري راد10:30 7102 سالن اجتماعاتزبان تخصصی (2)
فهیمه ولی زاده 1901 سالن اجتماعاتریاضی 6
فهیمه ولی زاده 6001 سالن اجتماعاتریاضی کاربردي
فهیمه ولی زاده 2203 سالن اجتماعاتآمار کاربردي 1
فهیمه ولی زاده سالن اجتماعاتریاضیات(فقط جهت ورودي هاي مهندسی شهر سازي 4301

مجتبی ربانی 8402 سالن اجتماعاتمدیریت و تشکیالت کارگاهی
محمد شادکامی 1505 سالن اجتماعاتمقاومت مصالح
محمد شادکامی 4905 سالن اجتماعاتمقاومت مصالح 1

مصطفی شادکامی 2024 سالن اجتماعاتحسابدراي پیشرفته 2
مصطفی مرادي 5516 سالن اجتماعاتحقوق مالیه عمومی(فقط جهت ورودي 95 به بعد
مصطفی مرادي 5515 سالن اجتماعاتحقوق مالیه عمومی(فقط جهت ورودي 95 به بعد

هاله حاتمی 5603 سالن اجتماعاتپزشکی قانونی
هاله حاتمی 5908 سالن اجتماعاتپزشکی قانونی(فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد

جعفر شریفی نژاد14:00 4104 سالن اجتماعاتروسازي راه
حسن ایزانلو 1405 سالن اجتماعاتتکنولوژي مالتی پلکس

دکتر رضا مفاخري 416 سالن اجتماعاتقواعد فقه
رضا فلسفی 2015 سالن اجتماعاتادله اثبات دعوي (فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد
عباس حاتم سالن اجتماعاتحقوق مدنی(4)الزامات خارج از قرارداد(فقط جهت ورودي هاي 5106

عبدالحسین قاضوي 512 سالن اجتماعاتمهندسی سیستم
مبارکه رجائی لطف آبادي 2902 سالن اجتماعاتسرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار
مبارکه رجائی لطف آبادي 2901 سالن اجتماعاتبازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسالمی

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/17تاریخ آزمون   دوشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

صادق ملکشی08:00 1017 سالن اجتماعاتآیین زندگی 

براتعلی غائبی10:30 سالن اجتماعاتحقوق مدنی(6) عقود معین قسمت الف(فقط جهت ورودي هاي 5212
براتعلی غائبی 5706 سالن اجتماعاتحقوق مدنی 6
براتعلی غائبی سالن اجتماعاتحقوق مدنی(6) عقود معین قسمت الف(فقط جهت ورودي هاي 5912
براتعلی غائبی سالن اجتماعاتحقوق مدنی(6) عقود معین قسمت الف(فقط جهت ورودي هاي 5211

حسن موفق 3004 سالن اجتماعاتکاربرد کامپیوتر در روان شناسی
خانم سید النگی 7005 سالن اجتماعاتمدیریت منابع انسانی

سارا یداللهی 3105 سالن اجتماعاتفیزیولوژي اعصاب و غدد
سمیرا خالقی پور 2305 سالن اجتماعاتمالیاتی 2

یاسر نوري 1308 سالن اجتماعاتمواد و مصالح در تاسیسات حرارتی و برودتی

پوریا ثروتی14:00 1104 سالن اجتماعاتحرارت مرکزي با هواي گرم با پروژه
دکتر صادق زیبایی 1203 سالن اجتماعاتمعادالت دیفرانسیل
دکتر صادق زیبایی 6902 سالن اجتماعاتمعادالت دیفرانسیل
دکتر صادق زیبایی 6105 سالن اجتماعاتمعادالت دیفرانسیل

ربابه علی پور 711 سالن اجتماعاتحکمت معماري در ایران
رضا فلسفی 5003 سالن اجتماعاتحقوق جزاي عمومی(1)(فقط جهت ورودي هاي 
رضا فلسفی سالن اجتماعاتحقوق مدنی (7)عقود معین قسمت ب(فقط جهت ورودي هاي 5905
سعید الري 8204 سالن اجتماعاتسازه هاي بتنی 
سعید الري 8305 سالن اجتماعاتسازه هاي بتنی

شادي لنگري 9310 سالن اجتماعاتداده کاوي
شادي لنگري 931 سالن اجتماعاتیادگیري ماشین

محمد شادکامی 4007 سالن اجتماعاتمقاومت مصالح2
مصطفی شادکامی 2401 سالن اجتماعاتحسابداري پیشرفته 1

یوسف حسن زاده مقدم 8604 سالن اجتماعاتطراحی تحلیلی

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/18تاریخ آزمون   سه شنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

دکتر رضا مفاخري08:00 1016 سالن اجتماعاتتاریخ تحلیلی صدر اسالم 

رویا گوهري راد10:30 5517 سالن اجتماعاتمتون حقوق 1-حقوق خصوصی(فقط جهت ورودي 
رویا گوهري راد 5518 سالن اجتماعاتمتون حقوق 1-حقوق خصوصی(فقط جهت ورودي 

سمیه براتی 7002 سالن اجتماعاتتحقیق در عملیات (2)
محمدعلی ترکانلو 5216 سالن اجتماعاتحقوق ثبت(فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد)

هانیه جزمی 8102 سالن اجتماعاتمعماري جهان

حسن مکرمی14:00 417 سالن اجتماعاتمسئولیت مدنی
دکتر رضا مفاخري 5107 سالن اجتماعاتمتون فقه (1)فقه معامالت(فقط جهت ورودي هاي 

زهرا سلطانی 2016 سالن اجتماعاتروانشناسی عمومی
سعید الري 8504 سالن اجتماعاتسازه هاي فلزي

شادي لنگري 113 سالن اجتماعاتمباحث ویژه (شناسایی گفتار)
شادي لنگري 943 سالن اجتماعاتگفتار پردازي رقمی
مجتبی ربانی 4105 سالن اجتماعاتسدهاي کوتاه

موسی یزدان پناه 2031 سالن اجتماعاتحسابداري مالی

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/19تاریخ آزمون   چهارشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

خانم سید النگی08:00 سالن اجتماعاتجامعه شناسی حقوق(فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد5806
دکتر رضا مفاخري 5108 سالن اجتماعاتمنطق حقوق(فقط جهت ورودي هاي 95 به بعد)

سیدحسین علوي 3106 سالن اجتماعاتمباحث اساسی در روانشناسی 2
منا روحانی 7105 سالن اجتماعاتسازمان هاي پولی و مالی و بین المللی

هلیا نیري 2402 سالن اجتماعاتحسابداري صنعتی 3

اقاي خادمی10:30 5214 سالن اجتماعاتمتون فقه (2)
امین خزائی 4211 سالن اجتماعاتمقررات ملی ساختمان
علی عباسی 5213 سالن اجتماعاتمتون فقه (2)
یاسر نوري 1506 سالن اجتماعاتترمودینامیک 2

دکتر رضا مفاخري14:00 5707 سالن اجتماعاتمتون فقه 3
دکتر رضا مفاخري سالن اجتماعاتمتون فقه(3)حقوق عمومی و بین الملل(فقط جهت ورودي هاي 5907

رضا فلسفی سالن اجتماعاتحقوق مدنی 1-اشخاص و حمایت از محجورین(فقط ویژه ورودي 5901
سارا یداللهی 3001 سالن اجتماعاتروان شناسی فیزیولوژیک
سعید سفالگر 6006 سالن اجتماعاتمباحث ویژه
سعید سفالگر 6304 سالن اجتماعاتآزمایشگاه ریزپردازنده

سعید الري 641 دوروش اجزا محدود
عباس حاتم سالن اجتماعاتحقوق مدنی(3) کلیات قرار دادها(فقط جهت ورودي هاي 5008

عبداله تبرئی 4004 سالن اجتماعاتمکانیک خاك
علیرضا حسنی 214 دوکارگاه برنامه ریزي شهري 1

غالمحسین اکبري 633 سالن اجتماعاتهیدرولوژي پیشرفته
محمد شادکامی سالن اجتماعاتمکانیک محیط پیوسته1 (فقط جهت شاخه جامدات و مکاترونیک811

مصطفی شادکامی 334 AIS سالن اجتماعاتسیستم هاي اطالعات حسابداري
مصطفی شادکامی 2201 سالن اجتماعاتاصول حسابداري 2
مصطفی شادکامی 313 سالن اجتماعاتحسابداري بخش عمومی
مصطفی شادکامی 314 سالن اجتماعاتتصمیم گیري در مسائل مالی و سرمایه گذاري

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات



نام استادساعت کد گروه محل برگزارينام درس

1398/04/20تاریخ آزمون   پنجشنبهروز 
موسسه آموزش عالی اشراق

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98

Eshragh.ac.ir

دکتر رضا مفاخري10:30 3101 سالن اجتماعاتآشنایی با فلسفه اسالمی
هلیا نیري 2301 سالن اجتماعاتحسابداري میانه 2

واحد برنامه ریزي درسی و امتحانات


