
 

 دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطالعات مکانیمقطع کارشناسی( )برنامه امتحانات پایان ترم 

 )اصالح شده( 98-99نیمسال دوم 

 

 و اطالعات مکانی نقشه برداریمهندسی آموزش دانشکده 

  

 16-14 11-9 روز و تاریخ

 اصول سنجش از دور 7/4/99شنبه 

 آمار و احتماالت

 ژئودزی فیزیکی

 اصول فتوگرامتری

 طراحی هندسی و نقشه برداری مسیر 8/4/99یکشنبه 

 تئوری برآورد

 اصول نقشه برداری مهندسی

 14-17ساعت 

 فتوگرامتریمحاسبات  سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای 9/4/99دوشنبه 

 

 پردازش ابر نقاط 10/4/99سه شنبه 

 ریاضی مهندسی

 روش های اجرایی در سازه ها

 اصول سیستم های اطالعات مکانی 14/4/99شنبه 

 

- 

 اصول برنامه ریزی و طراحی شهری 15/4/99یکشنبه 

 

 اصول پایگاه های داده 

 فتوگرامتری پیشرفته  16/4/99دوشنبه 

 سیگنال ها و سیستم ها

 (14-18) راه سازی و پروژه

 

 هندسه دیفرانسیل 17/4/99سه شنبه 

 

 متره، برآورد و کنترل پروژه

 نقشه برداری ژئودتیک 18/4/99چهارشنبه 

 

 مصالح ساختمان و ابنیه فنی

 مدل سازی رقومی سطح



مهندسی دانشکده )مقطع کارشناسی(  98-99محل برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 

 (اصالح شدهو اطالعات مکانی )نقشه برداری 

تاریخ  هفته

 امتحان 

ساعت  درس

 آزمون

محل  استاد درس

 برگزاری

 آزمون

دکتر طاهری و دکتر  11-9 آمار و احتماالت  7/4/99 شنبه 

 سمیعی

 1کالس 

 2کالس  دکتر سراجیان 11-9 اصول سنجش از دور 7/4/99 شنبه 

 3کالس  مهندس عبادی 16-14 زئودزی فیزیکی 7/4/99 شنبه 

 2و1کالس  دکتر عزیزی 16-14 اصول فتوگرامتری 7/4/99 شنبه 

 4و3کالس  مهندس کنعانی 11-9 طراحی هندسی و نقشه برداری مسیر 8/4/99 یکشنبه 

 2و 1کالس  دکتر شریفی 11-9 تئوری برآورد 8/4/99 یکشنبه 

مهندس ملک پور و  17-14 اصول نقشه برداری مهندسی  8/4/99 یکشنبه 

 مهندس محمدی

 1کالس 

 2و1کالس  فرزانهدکتر  11-9 سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای 9/4/99 دوشنبه 

 1کالس  دکتر شاه حسینی 16-14 محاسبات فتوگرامتری 9/4/99 دوشنبه 

مهندس امینی  11-9 پردازش ابر نقاط 10/4/99 سه شنبه 

 امیرکالئی

 1کالس 

 2کالس  دکتر نظری 11-9 ریاضی مهندسی 10/4/99 سه شنبه 

 1کالس  مهندس متقیان  16-14 روش های اجرائی در سازه ها 10/4/99 سه شنبه 

 1کالس  وحیدنیا  دکتر 11-9 اصول سیستم های اطالعات مکانی 14/4/99 شنبه 

 2و1کالس  مهندی اعالئی 11-9 اصول برنامه ریزی و طراحی شهری 15/4/99 یکشنبه 

 3و2و1کالس  مهندس زارع 16-14 اصول پایگاه های داده  15/4/99 یکشنبه 

 2و1کالس  دکتر صمدزادگان  11-9 فتوگرامتری پیشرفته  16/4/99 دوشنبه 

 4و3کالس  مهندس کزازی 11-9 سیگنال ها و سیستم ها 16/4/99 دوشنبه 

مهندس عابدینی و  18-14 راه سازی و پروژه 16/4/99 دوشنبه 

 مهندس کنعانی

 2و1کالس 

 1کالس  دکتر نظری 11-9 هندسه دیفرانسیل 17/4/99 سه شنبه   

 1کالس مهندس عرب شیبانی 16-14 متره، برآورد و مدیریت پروژه 17/4/99 سه شنبه   

 2و1کالس  دکتر سمیعی 11-9 نقشه برداری ژئودتیک 18/4/99 چهارشنبه 

 2و1کالس  مهندس متقیان  16-14 مصالح ساختمان و ابنیه فنی 18/4/99 چهارشنبه 

 3کالس  دکتر دادرس 16-14 مدل سازی رقومی سطح 18/4/99 چهارشنبه 

 

 آموزش دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطالعات مکانی


