ایام هفته

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97
ساعت 13/30
ساعت8/00

یکشنبه

مديريت مالي

1397/3/27

نت  -محاسبات

دوشنبه

طراحی وتولید به کمک کامپییوتر  -سیستم های
پرداخت الکترونیک

تجزیه وتحلیل چند متغیره -مباني اقتصاد انرژی و
سیستم عرضه انرژی (دوگروه)
تحقیق1

مدیریت عملیات  -تست ونگهداری نرم افزار

1397/3/28

ریاضی 2

مونتاژ مکانیکی  -اخالق اسالمی

سه شنبه

تحلیل و طراحي سیستمهای لجستیکي(دوگروه)

مسیریابی وسایل نقلیه  -فرایندهای تصادفی

1397/3/29

طرح ریزی واحدهای صنعتی -مبانی برق

متون اسالمی

چهارشنبه

سیستم های صف

1397/3/30

فیزیک  - 1برنامه نویسی کامپیوتر  -تحلیل سیستم ها-

شنبه

طراحی آزمایشها

1397/4/2

استاتیک و مقاومت مصالح  -تحقیق2

طراحی ایجاد صنایع  - -فارسی

یکشنبه

بازاریابی اینترنتی

طراحي شبکه زنجیره تامین(دوگروه)

1397/4/3

فیزیک 2

کنترل کیفیت  -انقالب اسالمی

دوشنبه

مديريت استراتژيك

-پیاده سازی استراتژی  -تصمیم گیری برای مدیران

1397/4/4

اقتصاد مهندسی  -اصول شبیه سازی

برنامه ریزی تولید  -اندیشه اسالمی2

سه شنبه

طراحی سیستم های صنعتی

برنامه ريزی رياضي

1397/4/5

کنترل پروژه

تئوری احتماالت  -اندیشه اسالمی1

چهارشنبه

مديريت منابع انسانی(دوگروه)

مدیریت وتحلیل ریسک مالی ERP -

1397/4/6

معادالت

اصول بازاریابی  -زبان خارجه -اقتصاد عمومی2

شنبه

قابلیت اطمینانی

1397/4/9

 -ارزیابی کار وزمان  -جبرخطی

حمل ونقل

یکشنبه

سیستمهای دينامیك

محاسبات توری  -استراتژی بازاریابی

1397/4/10

آمار مهندسی --ریاضی1

موجودی1

دوشنبه

برنامه ریزی متغیرهای صحیح

مدیریت سرمایه گذاری

1397/4/11

مدیریت کیفیت و بهره وری -مدیریت مالی

روشهای تولید -فاکتورهای انسانی

مدیریت ارتباط با مشتری  -نظریه های سازمان
ومدیریت
اصول مدیریت وتئوری سازمان  - -تاریخ اسالم

برنامه ریزی خطی پیشرفته  -شبیه سازی كامپیوتر -
مديريت بازاريابي

تــــــوجه
کلیه امتحانات پایان ترم دانشکده
مهندسی صنایع
از تاریخ  97/3/27تا 97/4/11
در طبقه سوم ساختمان مالصدرا
برگزار میگردد.
دانشجویان بایستی راس ساعت تعیین شده در برنامه امتحانی ،در
جلسه امتحان حضورداشته باشند.

آموزش دانشکده

تــــــوجه
دانشجویان عزیز قبل از شروع
امتحانات دستورالعمل اجرایی
امتحانات را مطالعه و برنامه
امتحانات خود را در سیستم گلستان
با دقت مشاهده نمایند تا در زمان
برگزاری امتحان دچار مشکل نشوند.
آموزش دانشکده

مقررات برگزاری امتحانات پایان نیمسال
 -1به منظور برگزاری هرچه بهتر امتحانات رعایت سکوت و توجه به
تذکرات و راهنماییهای مراقبین جلسه امتحان الزم االجراست.
 -2داشتن کارت دانشجوئی معتبر در جلسه امتحان الزامیست.
 -3از آوردن تلفن همراه به جلسه امتحان جداً خودداری کنید.
(درصورت مشاهده تقلب محسوب خواهد شد).
 -4مبادله هرگونه ماشین حساب ،یادداشت ،برگه فرمول و  . . .بین
دانشجویان ممنوع بوده و تخلف محسوب میگردد .همچنین از آوردن
کیف و هرگونه جزوه و کتاب به جلسه امتحان خودداری شود.
 -5دانشجویان موظفند طبق شماره صندلی مشخص شده در هر امتحان در
جای خود قرار گیرند و هرگونه جابجایی بدون اطالع مراقب ممنوع است.
 -6در صورت مشاهده تخلف ،ضمن معرفی دانشجو به کمیته انضباطی ،نمره
درس مربوطه برای مشارالیه ( ) 0/25منظور خواهد شد.
 -7غیبت در جلسه امتحان به دلیل مشکالت پزشکی و بیماری صرفا در
شرایط اورژانس قابل طرح و بررسی در شورای دانشکده خواهد بود که
بایستی پیش از برگزاری امتحان یا حداکثر در حین آن مراتب باگواهی
بیمارستانی و تایید پزشک معتمد دانشگاه ،به آموزش دانشکده اطالع
داده شود.
 -8درصورت غیبت در امتحان نمره درس مذکور  0منظور میگردد.
شماره تلفنهای آموزش دانشکده 84063349 :و 84063471

