
 

 باسمه تعالی
 

  

 

 

 

 صفحه :  ۱ از ۲
   

  

۱۳۹۷/۱۰/۲۴ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  تاریخ امتحان :  
 

 

۱۳۹۷/۰۹/۱۷  تاریخ چاپ :  
  

  

 فهرست اسامی دانشجویان جهت حضور و غیاب
 بدون تاثیر تیک مالی انتخاب واحد و حذف و اضافه

 ساعت امتحان :  ۸.۰۰
 

 

۱۳۹۷- ۹۸نیمسال اول سال تحصیلی   
  

    

   

 

 گروه سرویس دهنده : عمران
 

 نجف آباد
 

 

 نحوه ارائه :  حضوري

 

احسان -دالوري   استاد :  

 

 مشخصه کالس :  ۱۱۲۴۱

 

 

 

 نمره( ۱۰۰)از  مكانیك سیاالتنمرات میانترم 

 

 

۱۰۰نمره از  رشته گرایش جلسات آموزشی مالحظات  ردیف ش شناسایی 

-مهندسي عمران_                    46  ۳۹۵۰۳۱۷۲  ۱ 

-مهندسي عمران_                    44  ۳۹۵۰۳۱۹۷  ۲ 

-مهندسي عمران_                    10  ۳۹۳۰۶۶۴۴  ۳ 

-مهندسي عمران_                    80  ۳۹۵۰۶۰۴۸  ۴ 

-مهندسي عمران_                    37  ۳۹۵۰۴۱۵۳  ۵ 

-مهندسي عمران_                    35  ۳۹۴۰۳۳۵۶  ۶ 

-مهندسي عمران_                    25  ۳۹۵۰۱۹۵۴  ۷ 

-مهندسي عمران_                    49  ۳۹۳۰۱۰۶۷  ۸ 

-مهندسي عمران_                    37  ۳۹۵۰۳۰۸۵  ۹ 

-مهندسي عمران_                    35  ۳۹۵۰۲۱۳۴  ۱۰ 

-مهندسي عمران_                    45  ۳۹۵۰۱۴۹۰  ۱۱ 

-مهندسي عمران_                    45  ۳۹۳۰۷۲۶۳  ۱۲ 

-مهندسي عمران_                    49  ۳۹۵۰۲۷۲۰  ۱۳ 

-مهندسي عمران_                    48  ۳۹۵۰۳۲۲۹  ۱۴ 

-مهندسي عمران_                    10  ۳۹۵۰۱۵۵۹  ۱۵ 

-مهندسي عمران_                    32  ۳۹۵۰۱۳۰۶  ۱۶ 

-مهندسي عمران_                    15  ۳۹۴۰۰۳۵۸  ۱۷ 

-مهندسي عمران_                    24  ۳۹۴۰۷۷۲۱  ۱۸ 

-مهندسي عمران_                    62  ۳۹۵۰۲۲۸۲  ۱۹ 

-مهندسي عمران_                    37  ۳۹۴۰۶۵۷۴  ۲۰ 

-مهندسي عمران_                    25  ۳۹۵۰۱۸۱۱  ۲۱ 

-مهندسي عمران_                    40  ۳۹۵۰۱۵۶۰  ۲۲ 

-مهندسي عمران_                    7  ۳۹۳۰۴۵۷۷  ۲۳ 

-مهندسي عمران_                    30  ۳۹۵۰۴۷۹۹  ۲۴ 

-مهندسي عمران_                    28  ۳۹۴۰۲۵۰۳  ۲۵ 

-مهندسي عمران_                    34  ۳۹۴۰۰۹۷۹  ۲۶ 

-مهندسي عمران_                    11  ۳۹۴۰۲۰۲۲  ۲۷ 

-مهندسي عمران_                    36  ۳۹۵۰۱۳۰۰  ۲۸ 

-مهندسي عمران_                    70  ۳۹۵۰۳۲۰۷  ۲۹ 

-مهندسي عمران_                    45  ۳۹۵۰۲۵۰۶  ۳۰ 

-مهندسي عمران_                    13  ۳۹۵۰۲۳۵۴  ۳۱ 

-مهندسي عمران_                    62  ۳۹۵۰۵۸۷۸  ۳۲ 

-مهندسي عمران_                    37  ۳۹۵۰۳۵۷۸  ۳۳ 

-مهندسي عمران_                    38  ۳۹۴۰۰۸۷۶  ۳۴ 

-مهندسي عمران_                    85  ۳۹۴۰۰۹۸۳  ۳۵ 

-مهندسي عمران_                    30  ۳۹۵۰۴۴۱۶  ۳۶ 

-مهندسي عمران_                    60  ۳۹۴۰۰۸۸۳  ۳۷ 

-مهندسي عمران_                    46  ۳۹۵۰۲۱۳۶  ۳۸ 

-مهندسي عمران_                    0  ۳۹۴۰۶۳۹۹  ۳۹ 

-مهندسي عمران_                    23  ۳۹۵۰۳۲۴۳  ۴۰ 

-مهندسي عمران_                    20  ۳۹۵۰۲۴۲۳  ۴۱ 

-مهندسي عمران_                    38  ۳۹۵۰۳۱۹۳  ۴۲ 
 



 

 باسمه تعالی
 

  

 

 

 

 صفحه :  ۲ از ۲
   

  

۱۳۹۷/۱۰/۲۴ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  تاریخ امتحان :  
 

 

۱۳۹۷/۰۹/۱۷  تاریخ چاپ :  
  

  

 فهرست اسامی دانشجویان جهت حضور و غیاب
واحد و حذف و اضافهبدون تاثیر تیک مالی انتخاب   

 ساعت امتحان :  ۸.۰۰
 

 

۱۳۹۷- ۹۸نیمسال اول سال تحصیلی   
  

    

   

 

 گروه سرویس دهنده : عمران
 

 نجف آباد
 

 

 نحوه ارائه :  حضوري

 

احسان -دالوري   استاد :  

 

 مشخصه کالس :  ۱۱۲۴۱

 

 

 

 استاد گرامی ، 
 با عرض سالم خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید : 

در صورت نبودن نام دانشجو در لیست فوق ، دانشجو را را به اداره آموزش راهنمایی فرمایید . - ۱  
بدون مجوز اداره آموزش از نوشتن نام دانشجو در انتهای لیست خودداری نمایید . - ۲  

 

  

 زمان و مکان تشکیل کالس درس فوق

  

   

 

 روز هفته ساعت وضعیت نام دانشکده شماره کالس

 

 

دانشكده عمران    ۱۰۲كالس   ثابت    دوشنبه    ۰۸:۰۰ - ۰۹:۱۵    

 

 

دانشكده عمران    ۱۰۲كالس   ثابت    سه شنبه    ۰۸:۰۰ - ۰۹:۱۵    

 

 


