
 ( ارشد ودکتری ) کارشناسی 59برنامه پایان ترم نیمسال اول 

 

 تاریخ ایام هفته
 

 امتحان

 

 نام امتحان

 

ساعت 

 امتحان

 

 استاد درس

 

محل برگزاری 

 امتحان

 4کالس  دکترعزیزی 01/1 – 81 سکوها وسنجنده ها 81/81/59 شنبه

 6کالس دکترفیض 01/1 – 81 آنالیز تابعی 81/81/59 شنبه

مفاهیم نظری سیستم های اطالعات  81/81/59 شنبه

 مکانی

 0کالس  دکتر عباسپور 01/1 – 81

 0کالس امینیدکتر  84 - 86 سنجش از دور فعال 81/81/59 شنبه

 4کالس  عباسپوردکتر  01/1 – 81 زمانی-داده کاوی مکانی  85/81/59 یکشنبه

 0کالس  اردالندکتر  01/1 – 81 سیستم های رفرانس 85/81/59 یکشنبه

 4کالس  دکتر پهلوانی 84 - 86 محاسبات هوشمند 85/81/59 یکشنبه

 0کالس  اردالن دکتر 84 - 86 ژئودزی دریایی 85/81/59 یکشنبه

عزیزی وسعادت دکتر  01/1 – 81 بازسازی سه بعدی درفتو 11/81/59 دوشنبه

 سرشت

 0کالس 

 4کالس  آخوندزادهدکتر  01/1 – 81 تشخیص الگو 11/81/59 دوشنبه

 4کالس سراجیان دکتر 01/1 – 81 پردازش رقومی در سنجش ازدور 18/81/59 سه شنبه

 4کالس  دکتر صمدزادگان 84-81 پیشرفته رقومی پردازش 18/81/59 سه شنبه 

 0کالس  دکتر فرزانه 84-81 تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفته 18/81/59 شنبهسه

 0کالس  دکترحکیم پور 01/1-81 مکانی وب 18/81/8059 سه شنبه

 4کالس  دکتر دالور 01/1 – 81 کنترل کیفیت 11/81/59 چهارشنبه

 0کالس  دکتر عارفی 01/1 – 81 پردازش تصاویردرسنجش از دور 11/81/59 چهارشنبه

 xکالس  دکترصفری 01/1-81 آنالیز تابعی وتئوری تقریب 11/81/59 چهارشنبه

 4کالس  صفریدکتر 01/1 – 81 ژئودزی پیشرفته 19/81/59 شنبه

 0کالس  کریمی پوردکتر  01/1 – 81 محاسبات هندسی 19/81/59 شنبه

 0کالس دکتر حسنلو 84-81 تئوری تقریب 19/81/59 شنبه

 0کالس  دکتر سعادت سرشت 01/1 – 81 هندسه پروژکتیو 16/81/59 یکشنبه

 0کالس  دکتر هادی امیری 84 -81 فیزیک امواج 16/81/59 یکشنبه

 4کالس  دکتر صمد زادگان 84 -81 تصاویر آنالیز 16/81/59 یکشنبه

 0کالس  دکتر سراجیاندکتر  01/1 – 81 ادغام داده ها در سنجش از دور 11/81/59 دوشنبه

 0کالس  حکیم پوردکتر  84 -81 اصول طراحی ومدیریت پایگاه داده 11/81/59 دوشنبه

 4کالس  شریفیدکتر  84 -81 ثقل سنجی ماهواره ای 11/81/59 دوشنبه

 0کالس  حکیم پوردکتر  84-81 معنا شناسی مکانی 11/81/59 شنبهسه

 4کالس  دکتر عارفی 01/1-81 مدل سازی رقومی در سنجش از دور 15/81/59 چهارشنبه

 xکالس  دکتر دالور 01/1-81 مدل سازی رقومی زمین 15/81/59 چهارشنبه

 xکالس  دکتر امیری 84-81 پردازش سیگنال وپروژه 15/81/59 چهارشنبه



 4کالس  راستیدکتر  84 -81 تشخیص الگو 15/81/59 چهارشنبه

 0کالس  دادرسدکتر  84 -81 مدل سازی رقومی 15/81/59 چهارشنبه 

 0کالس  دکتر آخوندزاده 01/1-81 فیزیک سنجش ازدور 15/81/59 چهارشنبه

 


