
 دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطالعات مکانی (دکتری و ) کارشناسی ارشد 98-99 دومپایان ترم نیمسال امتحانات برنامه  

 تاریخ هفته

 

 شماره کالس استاد درس ساعت آزمون درس

 4کالس حسنلودکتر  D 12-9ابرطیفیسنجش از دور  07/04/1399 شنبه

 4کالس حسنلو دکتر A 12-9پالریمتری دور از سنجش 07/04/1399 شنبه

 5کالس دکتر صفری A 12-9تئوری تقریب 07/04/1399 شنبه

 5کالس دکترصفری/سمیعی 9-12 تئوری مسائل معکوس 07/04/1399 شنبه

 4کالس دکتر فرزانه 14-17 تعیین موقعیت دریایی وناوبری دریایی 07/04/1399 شنبه

 5کالس  پهلوانیدکتر  GIS 17-14مدیریت پروژهای  07/04/1399 شنبه

 4کالس دکتر صمدزادگان/ عزیزی A 17-14فتو گرامتری رقومی پیشرفته 08/04/1399 یکشنبه

 4کالس دکتر صمدزادگان D 17-14آنالیز تصاویر در فتوگرامتری 08/04/1399 یکشنبه

 5کالس دکتر علس عباسپور D 17-14ساختار داده والگوریتم های مکانی 08/04/1399 یکشنبه

   ----------- -------------------------- 09/04/1399 دوشنبه

   ---------------- -------------------------- 09/04/1399 دوشنبه

 4کالس دکتر فرزانه D 12-9سنجش از دور اتمسفر 10/04/1399 سه شنبه

 4کالس فرزانه دکتر A 12-9تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفته 10/04/1399 سه شنبه

 5کالس دکتر آخوند زاده D 12-9تشخیص آنومالی 10/04/1399 سه شنبه

 5کالس زاده آخوند دکتر RS(A) 12-9محاسبات هوشمند در 10/04/1399 سه شنبه

 4کالس اردالن دکتر A 17-14ژئودزی دریایی 10/04/1399 سه شنبه

 5کالس بهرامیاندکتر  GIS 17-14محاسبات هندسی در 10/04/1399 سه شنبه

   ---------------- ---------------------- 11/04/1399 چهارشنبه

     12/04/1399 پنج شنبه

     13/04/1399 جمعه

 4کالس دکتر سعادت سرشت D 12-9پردازش ومدل سازی ابر نقاط 14/04/1399 شنبه

 4کالس سرشت سعادت دکتر A 12-9فتو گرامتری برد کوتاه 14/04/1399 شنبه

 5کالس دکتر احمدی گیوی A 12-9اقیانوس شناسی 14/04/1399 شنبه

 4کالس دکتر شریفی A 17-14مکانیک مداری 14/04/1399 شنبه

 5کالس دکتر عارفی/دکتر عزیزی A 17-14مدل سازی هندسی 14/04/1399 شنبه

 4کالس دکتر عارفی RS 12-9مدلسازی سه بعدی سطوح در 15/04/1399 یکشنبه

 4کالس دکتر وحیدنیا A 17-14سیستم های اداره زمین 15/04/1399 یکشنبه

 5کالس دکتر دالور D 17-14سیستم های اطالعات مکانی زمانمند 15/04/1399 یکشنبه

  ---------------- -------- --------------------- 16/04/1399 دوشنبه

 4کالس سراجیاندکتر  A 17-14ادغام تصاویر 17/04/1399 شنبه سه

 5کالس جوان دادرس دکتر 14-17 ادغام داده های سنجش از دور 17/04/1399 شنبه سه

 4کالس دکتر پهلوانی A 12-9تحلیل مکانی پیشرفته 18/04/1399 چهارشنبه

  4کالس دکتر شاه حسینی A 17-14سنجش از دور غیر فعال 18/04/1399 چهارشنبه

 4کالس شاه حسینیدکتر D 17-14تغییرات وتحلیل آشکارسازی 18/04/1399 چهارشنبه

 5کالس دکتر سمیعی D 17-14تداخل سنجی راداری 18/04/1399 چهارشنبه

 


