
ارشد و دکتری:  مقطع مهندسی نفت:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 هفته زوج16239-9سه شنبهعلیار جوادی3رفتار فازهای سیاالت مخزن1250460301ارشدنفت

9 هفته زوج16239-9چهارشنبهمژده سجادی3مدلسازی و شبیه سازی مخزن1250460801ارشد و دکترینفت

9 هفته زوج13239-8پنجشنبهنخعی-قویدل3موارد ویژه دکتری1250420101دکترینفت

9هفته زوج18239-13پنجشنبهنخعی3جریان سیاالت در محیط های متخلخل12504504دکتری/ارشدنفت

9 هفته زوج16246-9جمعهمحمد امامی3چاه پیمایی پیشرفته1250108501ارشدنفت

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدنفت

6پایان نامه 6250450001ارشدنفت

4دکتری نفت

5دکتری نفت

دکتری نفت
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

.برنامه کالسی و امتحانات رشته خود را از جداول زیر مشاهده نمایید: دانشجویان گرامی

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی

1393مختص ورودی

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



مهندسی مکانیک:     رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 هفته فرد16218-9جمعهحداد3ابزارشناسی و ماشین کاری پیشرفته1250448301دکتریساخت و تولید - مکانیک 

9 هفته فرد16218-9پنجشنبهآرایی3جوشکاری پیشرفته1250418201دکتریساخت و تولید - مکانیک 

9 هفته فرد16218-9جمعهصادقی3مواد و روش های تولید آلیاژ های سبک1250429001دکتریساخت و تولید - مکانیک 

4یا3دکتریساخت و تولید - مکانیک 

5دکتریساخت و تولید - مکانیک 

دکتریساخت و تولید - مکانیک 
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

  

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4یا3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 



دکتری: مقطع صنایع:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

97/10/229هفته زوج19237-13جمعهعلی حاجی آقا بزرگی3(96ورودی )مهندسی مجدد و مدیریت تغییر3250408601دکتریصنایع

9هفته زوج16238-9پنجشنبهنصیری3(97ورودی)مدل های زمانبندی پروژه1250447301دکتریصنایع

9هفته زوج19238-16پنجشنبهنصیری3(97ورودی )برنامه ریزی عدد صحیح1250414801دکتریصنایع

9هفته زوج12238-9جمعهنصیری3(97ورودی )برنامه ریزی عدد صحیح1250414801دکتریصنایع

9هفته زوج19238-13جمعهحیدری3(97ورودی)زنجیره تامین تحلیلی1250419801دکتریصنایع

97/10/289هفته زوج16237-9پنجشنبهجوالی3(96ورودی )فرایندهای احتمالی3250428901دکتریصنایع

4دکتریصنایع

5دکتریصنایع

دکتریصنایع
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



سیستم های انرژی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 هفته فرد13240-9پنجشنبهامیری3ارزیابی اثرات محیط زیست1250408801دکتریسیستم های انرژی

97/10/279هفته فرد18240-13.30پنجشنبهگروه3کنترل آلودگی های محیط زیست1250443601دکتریسیستم های انرژی

9هفته فرد19.30240-15جمعهبهنام3مدل سازی و مهندسی محیط زیست1250443501دکتریسیستم های انرژی

9 هفته فرد15240-9جمعهنبی3تصفیه فاضالب و انرژی1250443701دکتریسیستم های انرژی

3دکتریسیستم های انرژی

4دکتریسیستم های انرژی

دکتریسیستم های انرژی
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

دکتری: مقطع 



برنامه ریزی محیط زیست:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 هفته فرد12241-9پنجشنبهنوحه گر2نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست1250444901دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

9 هفته فرد16.30241-13.30پنجشنبهنبی-امیری2(جبرانی)آمایش سرزمین1250445101دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

9 هفته فرد19.30241-16.30پنجشنبهجعفری2اقتصاد محیط زیست1250445001دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

9 هفته فرد19.30241-16.30جمعههویدی2مدیریت سوانح1250444701دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

1250444801دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
تجزیه و تحلیل روش های برنامه ریزی محیط 

زیست
9 هفته فرد16.30241-13.30جمعهامیری2

3دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

4دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
8و7و6و5

10و9و
18رساله250152001

دکتری: مقطع 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 



دکتری: مقطع آلودگی هوا:        رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 هفته فرد12242-9پنجشنبهزاهد2انرژی و محیط زیست1250434801دکتریآلودگی هوا

9 هفته فرد13.3016.30242پنجشنبهنوحه گر2تعدیل و تطابق با تغییرات آب و هوا1250436101دکتریآلودگی هوا

9 هفته فرد12242-9جمعهپرداختی2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های هوا 1250445201دکتریآلودگی هوا

9 هفته فرد16.30242-13.30جمعهاشرفی2تهویه صنعتی1250435901دکتریآلودگی هوا

9 هفته فرد19.30242-16.30جمعهاشرفی2مدل سازی پیشرفته آلودگی هوا1250438901دکتریآلودگی هوا

4دکتریآلودگی هوا

5دکتریآلودگی هوا

18رساله6250441401دکتریآلودگی هوا

 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 



دکتری: مقطع آب و فاضالب:        رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 هفته فرد19.30243-16.30پنجشنبهنبی2 تصفیه آب صنعتی1250446701دکتریآب و فاضالب

9 هفته فرد12243-9پنجشنبهمهردادی2تصفیه تکمیلی فاضالب1250433701دکتریآب و فاضالب

9 هفته فرد16.30243-13.30پنجشنبهمهردادی2جمع آوری فاضالب و کنترل آب های سطحی1250449101دکتریآب و فاضالب

9 هفته فرد12243-9جمعهمهردادی-امیری2ارزیابی اثرات محیط زیست1250423701دکتریآب و فاضالب

9 هفته فرد16.30243-13.30جمعهپرداختی2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب1250449201دکتریآب و فاضالب

4دکتریآب و فاضالب

5دکتریآب و فاضالب

18رساله6250441401دکتریآب و فاضالب

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 

  1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 



منابع آب:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان
9 هفته فرد12244-9پنجشنبهنیک سخن2حمل رسوب1250437101دکتریمنابع آب

9 هفته فرد16.30244-13.30پنجشنبهنیک سخن2هیدروانفورماتیک1250446901دکتریمنابع آب

9 هفته فرد19.30244-16.30پنجشنبهزاهد2تعیین بار آلودگی در محیط هاى آبی1250452501دکتریمنابع آب

9 هفته فرد12244-9جمعهاردستانی2هیدرودینامیک آب های زیرزمینی1250441301دکتریمنابع آب

9       هفته فرد16.30244-13.30جمعهاردستانی2(جبرانی)هیدرودینامیک آب های سطحی1250436501دکتریمنابع آب

3دکتریمنابع آب

4دکتریمنابع آب

دکتریمنابع آب
8و7و6و5

10و9و
18رساله250441401

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



کارشناسی ارشد: مقطع HSE:       رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان
H S E9 هفته فرد12246-9پنجشنبهگیوه چی3حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی1250423301ارشد

H S E9 هفته فرد16.30246-13.30پنجشنبهگیوه چی2محاسبات مهندسی در ایمنی و محیط زیست1250423401ارشد

H S E9 هفته فرد19.30246-16.30پنجشنبهنوحه گر 2(جبرانی)روش تحقیق1250103301ارشد

HSE9 هفته فرد19.30246-16.30پنجشنبهامیری2 ارزیابی اثرات محیط زیست1250423701ارشد

HSE9 هفته فرد12246-9جمعههویدی2مدیریت بهداشت محیط و ایمنی1250423501ارشد

HSE9هفته فرد13.3016.30246جمعههویدی2آشنایی با عوامل زیان آور1250425101ارشد

HSE97/10/269هفته فرد19.30245-16.30چهارشنبهنوحه گر2اکولوژی صنعتی2250425501ارشد

HSE97/10/279هفته فرد12245-9پنجشنبههویدی2مدیریت مواد زاید صنعتی و خطرناک2250423601ارشد

HSE97/10/289هفته فرد16.30245-13.30پنجشنبهجعفری2تجزیه و تحلیل سیستم ها 2250430301ارشد

HSE97/10/289هفته فرد18245-15جمعهنبی2سمینار2250412001ارشد

HSE4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

HSE1393مختص ورودی4پایان نامه6250201601ارشد

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



 

پلیمر:     رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 هفته زوج16245-9چهارشنبهکفاشی3رئولوژی پلیمر و کامپوزیت1250407201دکتریپلیمر

9 هفته زوج20245-14پنجشنبهزاهدی3بیوپلیمرها1250447501دکتریپلیمر

9 هفته زوج13245-9پنجشنبهرضائیان3چسبها و پوششهای پیشرفته پلیمری1250421701دکتریپلیمر

4یا3دکتریپلیمر

5دکتریپلیمر

دکتریپلیمر
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4یا3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 



هوا و فضا:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

97/10/279هفته فرد20113-15پنجشنبهامی3دینامیک گاز پیشرفته1250431301دکتریهوا و فضا

97/10/289هفته فرد15245-9جمعهاسکویی3کنترل پیشرفته1250453101دکتریهوا و فضا

97/11/049هفته فرد15113-9پنجشنبهکریمیان3آیرودینامیک پیشرفته1250421101دکتریهوا و فضا

3دکتریهوا و فضا

4دکتریهوا و فضا

دکتریهوا و فضا
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



  

کارشناسی ارشد: مقطع IT:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

IT9 هفته فرد  پنجشنبهصمیمی3امنیت پایگاه داده1250412701ارشد

IT6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشد

IT6پایان نامه6250450001ارشد

کارشناسی ارشد: مقطع کامپیوتر:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 هفته زوج  جمعهمعینی3موتورهای جستجو و وب کاوی1250443001ارشدکامپیوتر

9 هفته فرد  جمعهعلی کمندی-شعبانخواه3مباحث ویژه در نرم افزار1250410601ارشدکامپیوتر

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدکامپیوتر

6پایان نامه6250450001ارشدکامپیوتر

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی



کارشناسی : مقطع کامپیوتر:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 هفته زوج16236-9شنبهبهارلو3مهندسی اینترنت7250409101کارشناسیکامپیوتر

9 هفته زوج16240-9جمعهعبداللهی3طراحی زبان های برنامه سازی7250413001کارشناسیکامپیوتر

9 هفته فرد   گروه3تعامل انسان و کامپیوتر7250414301کارشناسیکامپیوتر

9 هفته فرد16201-9پنج شنبهاحمدیان3طراحی شی گرای سیستم ها7250414601کارشناسیکامپیوتر

9 هفته زوج16245-9جمعهبهارلو3ریزپردازنده و زبان اسمبلی5250446101کارشناسیکامپیوتر

9 هفته فرد21201-16پنج شنبهاحمدیان3مهندسی نرم افزار5250446601کارشناسیکامپیوتر

9 هفته زوج16237-9شنبهعبداللهی3نظریه زبان ها و ماشین ها5250442501کارشناسیکامپیوتر

9 هرهفته19236-16چهارشنبهسیاردوست3طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال01درحال فعال سازی7کارشناسیکامپیوتر

9 هرهفته18236-16شنبهسیاردوست2زبان تخصصی7250412101و5کارشناسیکامپیوتر

9 هفته زوج21245-16جمعهکیهانی پور3سیستم های عامل5250402801کارشناسیکامپیوتر

9 هفته فرد16223-9پنج شنبهعابدیان3ریاضیات مهندسی5250446501کارشناسیکامپیوتر

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



سیاست گذاری بازرگانی:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

97/10/279هفته زوج15217-9پنجشنبهفرهنگی3مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160701دکتریسیاستگذاری بازرگانی

97/10/289هفته زوج16247-9جمعهابراهیمی3استراتژیهای بازرگانی1250160901دکتریسیاستگذاری بازرگانی

97/10/279هفته فرد15247-9پنجشنبهاعرابی3کنترلهای استراتژیک بازرگانی3250161101دکتریسیاستگذاری بازرگانی

97/10/289هفته فرد20247-15پنجشنبهاعرابی3مدیریت و سیاستگذاری در سطح ملی3250160401دکتریسیاستگذاری بازرگانی

4دکتریسیاستگذاری بازرگانی

5دکتریسیاستگذاری بازرگانی

دکتریسیاستگذاری بازرگانی
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



بازاریابی-بازرگانی:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

97/10/279هفته زوج15217-9پنجشنبهفرهنگی3مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160701دکتریبازاریابی-بازرگانی

97/10/289هفته زوج20246-15پنجشنبهحسنقلی پور3فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در بازرگانی1250160801دکتریبازاریابی-بازرگانی

97/10/279هفته فرد20239-15پنجشنبهروستا3مدیریت فروش و بازار3250130701دکتریبازاریابی-بازرگانی

97/10/289هفته فرد15239-9پنجشنبهکرم پور3تحقیقات بازاریابی پیشرفته3250130301دکتریبازاریابی-بازرگانی

4دکتریبازاریابی-بازرگانی

5دکتریبازاریابی-بازرگانی

دکتریبازاریابی-بازرگانی
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 

دکتری: مقطع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



بازاریابی-بازرگانی:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

97/10/279هفته زوج20217-15پنجشنبهفرهنگی3مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160701دکتریمنابع انسانی-بازرگانی

97/10/289هفته زوج15246-9پنجشنبهحسنقلی پور3فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در بازرگانی1250160801دکتریمنابع انسانی-بازرگانی

4دکتریمنابع انسانی-بازرگانی

5دکتریمنابع انسانی-بازرگانی

دکتریمنابع انسانی-بازرگانی
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 



کارشناسی ارشد: مقطع مدیریت بازرگانی:       رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

97/10/279هرهفته17219-15جمعهحقیقی2مدیریت استراتژیک پیشرفته3250137501ارشدمدیریت بازرگانی

97/11/049هرهفته15219-13پنجشنبهاسفیدانی2روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت3250163601ارشدمدیریت بازرگانی

97/10/259هرهفته17219-15پنجشنبهزندی منش2اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری3250164101ارشدمدیریت بازرگانی

97/11/029هرهفته13219-11پنجشنبهاصغری زاده2کاربرد تئوری تصمیم گیری3250163501ارشدمدیریت بازرگانی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدمدیریت بازرگانی

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  


