
کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی معماری: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

1199/10/269-9پنجشنبهابراهیمی20برنامه دهی و روش های طراحی1250528001ارشدمعماری

1399/10/289-11پنجشنبهمیر رحیمی20روش تحقیق و تدوین پایان نامه1250519301ارشدمعماری

1699/11/039-14پنجشنبهمیر رحیمی20معماری و اقلیم1250525701ارشدمعماری

1899/11/019-16پنجشنبهكبیر صابر20حکمت معماری در ایران1250528101ارشدمعماری

1899/11/099-9جمعهكیانی هاشمی104طراح معماری ارشد 1250554801ارشدمعماری

1899/11/099-9چهارشنبهفرضیان304طرح معماری 3250530501ارشدمعماری

1399/11/019-11پنجشنبهابراهیمی20حقوق معماری3250530601ارشدمعماری

 60پایان نامه  4252003101ارشدمعماری

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطعفارسیمعماری: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

1299/10/269-9پنجشنبهكیانی30معماری معاصر1250518701دكتریمعماری

1299/10/289-9پنجشنبهاعتصام30شیوه های آموزش و طراحی در معماری1250546301دكتریمعماری

1799/11/039-14پنجشنبهخاقانی30زبان مشترک معماری و سایر هنرها1250546601دكتریمعماری

1299/11/099-9چهارشنبهحیدری30مباحث منتخب در معماری3250546501دكتریمعماری

4دكتریمعماری

5دكتریمعماری

دكتریمعماری
و7و6

9و8
18رساله250226801

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

(پایان نیمسال چهارم است

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

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی



0

دکتری: مقطعمعماری بین الملل: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

1299/10/269-9پنجشنبهحیدری30مباحث منتخب در معماری1250546501دكتریمعماری

1299/10/289-9پنجشنبهخاقانی30زبان مشترک معماری و سایر هنرها1250546601دكتریمعماری

1799/11/039-14پنجشنبهاعتصام30شیوه های آموزش و طراحی در معماری1250546301دكتریمعماری

1299/11/099-9چهارشنبهحیدری30مباحث منتخب در معماری3250546501دكتریمعماری

4دكتریمعماری

5دكتریمعماری

دكتریمعماری
و7و6

9و8
18رساله250152001

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 دكتری پس از واریز شهریه ترم 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری انرژی: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

1699/11/099-9چهارشنبهآبروش103طراحی معماری و انرژی 1250516101ارشدمعماری انرژی

2099/10/289-16چهارشنبهآبروش11شبیه سازی انرژی  و كاربرد نرم افزار 1250517201ارشدمعماری انرژی

1199/11/039-9پنجشنبهخلجی20انتقال حرارت 1250516701ارشدمعماری انرژی

1399/11/019-11پنجشنبهخلجی20 ممیزی1250516601ارشدمعماری انرژی

1699/10/269-14پنجشنبههاشمی20معماری، اقلیم و آسایش1250516401ارشدمعماری انرژی

18.3099/10/289-16چهارشنبهخلجی11سمینار3250541201ارشدمعماری انرژی

21.3099/11/099-16شنبهزمانی13طراحی شهری و انرژی3250508001ارشدمعماری انرژی

 60پایان نامه  4252003101ارشدمعماری انرژی

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری داخلی: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

1199/10/289-9پنجشنبهخداداده20مهندسی عوامل انسانی1250548101ارشدمعماری داخلی 

2199/11/019-19سه شنبهاژدری21فن آوریهای معماری داخلی1250526601ارشدمعماری داخلی 

1199/10/269-9جمعهانصاری20تاریخ و مبانی نظری  معماری داخلی 1250526701ارشدمعماری داخلی 

2099/11/099-11جمعهانصاری104طرح معماری داخلی 1250518001ارشدمعماری داخلی 

1899/11/019-16سه شنبهاژدری20مدیریت طراحی و بازاریابی3250519101ارشدمعماری داخلی 

2099/11/099-11جمعهابراهیمی304طراحی معماری  داخلی 01و3250527502ارشدمعماری داخلی

 60پایان نامه  4252003101ارشدمعماری داخلی

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمدیریت پروژه و ساخت: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

11كاربرد كامپیوتر در مدیریت پروژه1250527601ارشدمدیریت پروژه و ساخت

11مدیریت مالی پروژه1250535301ارشدمدیریت پروژه و ساخت

11مدیریت تداركات1250547301ارشدمدیریت پروژه و ساخت

11قواین و مقررات پیمان1250541701ارشدمدیریت پروژه و ساخت

16/3099/11/019-14چهارشنبهسقط فروش11روش های آماری و تحقیق در عملیات3250528901ارشدمدیریت پروژه و ساخت

19:0099/11/089-16.30چهارشنبهاطهاری11فناوری های نوین ساخت3250508201ارشدمدیریت پروژه و ساخت

13/3099/10/279-11پنجشنبهیوسفی11مدیریت و مهندسی ارزش3250547401ارشدمدیریت پروژه و ساخت

16/3099/10/259-14پنجشنبهیوسفی11سمینار و روش تحقیق3250537201ارشدمدیریت پروژه و ساخت

19/3099/11/099-17پنجشنبهیوسفی11پروژه های موردی مدیریت3250547201ارشدمدیریت پروژه و ساخت

 60پایان نامه  4252003101ارشدمدیریت پروژه و ساخت

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعارتباط تصویری: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

1399/11/099-9چهارشنبهعبدی12(زبان و بیان تصویر)1كارگاه ارتباط تصویری 1250532601ارشدارتباط تصویری

1699/11/029-14چهارشنبهخداداده20روش تحقیق در هنر1250532301ارشدارتباط تصویری

1299/10/309-9پنجشنبهپورشکوری02گرافیک دیجیتال 1250532901ارشدارتباط تصویری

1899/10/269-14پنجشنبهعبدی12اصول تخصصی طراحی گرافیک1250532501ارشدارتباط تصویری

1399/11/059-9پنجشنبهافشار مهاجر12(تصویر سازی در گرافیک)3/كارگاه ارتباط تصویری3250532801ارشدارتباط تصویری

1699/11/099-14پنجشنبهافشار مهاجر20گرافیک و هنر جدید3250532401ارشدارتباط تصویری

1699/10/309-14چهارشنبهعبدی 20تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری3250532201ارشدارتباط تصویری

33پایان نامه4250510801ارشدارتباط تصویری

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعطراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

1299/11/099-9.30چهارشنبهرضوان-خداداده11روش شناسی طراحی صنعتی1250540601ارشدطراحی صنعتی

16/3099/11/029-14سه شنبه اژدری11معنا شناسی و نقد آثار طراحی صنعتی1250541001ارشدطراحی صنعتی

20/3099/10/309-19سه شنبه قلیچ نیا101طراحی به كمک كامپیوتر 1250541501ارشدطراحی صنعتی

1699/10/269-14سه شنبه خداداده20سمینار1250541201ارشدطراحی صنعتی

1999/11/059-17/30چهارشنبه اصل فالح01كارآفرینی در طراحی صنعتی1250541901ارشدطراحی صنعتی

12/3099/10/269-10سه شنبه خلیلی11رفتار شناسی مشتری3250541101ارشدطراحی صنعتی

1799/11/029-14/30چهارشنبهزینگاله- اژدری11معنا شناسی و نقد آثار طراحی صنعتی3250541001ارشدطراحی صنعتی

1399/11/099-10 شنبه خداداده221پروژه طراحی صنعتی  3250541401ارشدطراحی صنعتی

1999/11/059-17/30چهارشنبه اصل فالح01كارآفرینی در طراحی صنعتی3250541901ارشدطراحی صنعتی

15/3099/10/289-13شنبهباقری طالقانی11طراحی كاربر محور3250540701ارشدطراحی صنعتی

 60پایان نامه 4252003101ارشدطراحی صنعتی

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطعپژوهش هنر :  :رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت روزمدرسعملی

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعت 

بلخاری20مبانی دینی هنر1250527701دكتریپژوهش هنر

بلخاری20اصول فلسفه هنر و زیبائی شناسی1250527901دكتریپژوهش هنر

كفشچیان20پژوهش در تاریخ نگاری هنر1250527801دكتریپژوهش هنر

كفشچیان20پژوهش در هنر معاصر ایران1250515701دكتریپژوهش هنر

4دكتریپژوهش هنر

5دكتریپژوهش هنر

دكتریپژوهش هنر
و7و6

9و8
18رساله250152001

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی

 دكتری پس از واریز شهریه ترم 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

.ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 



دکتری: مقطعشهرسازی: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

سعیدنیا20اندیشه های فلسفی شهر1250512501دكتریشهرسازی

سعیدنیا20شهرسازی معاصر ایران1250513701دكتریشهرسازی

عزیزی20روش تحقیق پیشرفته1250116101دكتریشهرسازی

نوریان20نظریه های جدید شهرسازی1250508301دكتریشهرسازی

نوریان20جهانی شدن و شهر1250513201دكتریشهرسازی

4دكتریشهرسازی

5دكتریشهرسازی

دكتریشهرسازی
و7و6

9و8
18رساله250152001

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 دكتری پس از واریز شهریه ترم 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



دكتری: مقطع مدیریت تحقیق در عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

ساعت 

امتحان

1799/11/099 - 15 سه شنبه ثقفی20نظریه های سیستمی3250609301دكتریتحقیق در عملیات

1299/11/029 - 10 چهارشنبهمهرگان20تصمیم گیری با معیارهای چندگانه3250612101دكتریتحقیق در عملیات

1599/10/269 - 13پنج شنبه ابراهیمی20روش شناسی علم مدیریت 3250182001دكتریتحقیق در عملیات

1099/11/059-8چهارشنبهمهرگان20تحقیق در عملیات نرم پیشرفته3250183001دكتریتحقیق در عملیات

1299/11/069 - 10 پنج شنبهمومنی20داده كاوی در مدیریت3250183201دكتریتحقیق در عملیات

4دكتریتحقیق در عملیات

5دكتریتحقیق در عملیات

دكتریتحقیق در عملیات
و7و6

9و8
18رساله250152001

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 دكتری پس از واریز شهریه ترم 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



دكتری: مقطع مدیریت تولید و عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

ساعت 

امتحان

1799/11/099-15سه شنبهثقفی20نظریه های سیستمی3250609301دكتریتولید و عملیات

1598/10/279-13سه شنبهمحمدی20سیستم های نوآوری پیشرفته3250609401دكتریتولید و عملیات

4دكتریتولید و عملیات

5دكتریتولید و عملیات

دكتریتولید و عملیات
و7و6

9و8
18رساله250152001

 دكتری پس از واریز شهریه ترم 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 


