
کارشناسی: مقطع مهندسی معماری:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه161400/04/10-14چهار شنبهکریمی11معماری- طبیعت - انسان 2250502501کارشناسیمعماری

9یکشنبه181400/04/13-16چهار شنبهکبیر صابر20آشنایی با معماری جهان2250501901کارشناسیمعماری

9چهار شنبه111400/04/16-9پنج شنبهشمس20ایستایی2250501201کارشناسیمعماری

9 شنبه131400/04/19-11پنج شنبههاشمی رفسنجانی20تنظیم شرایط محیطی2250504201کارشناسیمعماری

9سه شنبه161400/04/22-14پنج شنبهشوهانی زاد- کسرایی۲02بیان معماری 2250501601کارشناسیمعماری

9پنج شنبه141400/04/24-9جمعهشوهانی زاد- کسرایی۲05مقدمات طراحی معماری 2250501501کارشناسیمعماری

9پنج شنبه131400/04/10-11چهار شنبهپورعبداهلل11نقشه برداری4250501001کارشناسیمعماری

9شنبه201400/04/12-18دوشنبهرمضانی پور20تاسیسات مکانیکی ساختمان4250528601کارشناسیمعماری

9دوشنبه 201400/04/14-18شنبهاسدی خوانساری۱21معماری اسالمی 4250535401کارشناسیمعماری

9چهار شنبه121400/04/16-9پنج شنبهابراهیمی12تحلیل و طراحی روستا4250535601کارشناسیمعماری

9جمعه161400/04/18-14پنج شنبهتقی بیگلو۱20ساختمان 4250504101کارشناسیمعماری

9یکشنبه111400/04/20-9چهار شنبهپورعبداهلل20طراحی ساختمان های بتنی4250543701کارشناسیمعماری

13سه شنبه141400/04/22-9جمعهمرتهب۱05طراحی معماری 4250535701کارشناسیمعماری

9پنج شنبه161400/04/10-14چهار شنبهپورمهابادیان20فرآیند طراحی در معماری6250528501کارشناسیمعماری

9یکشنبه151400/04/13-13دوشنبهپورعبداهلل11متره و برآورد6250508601کارشناسیمعماری

11پنج شنبه161400/04/17-14پنج شنبهثابت فرد11طراحی و ساخت معماری به کمك رایانه6۲۵۰۵۱۲۶01کارشناسیمعماری

9 شنبه121400/04/19-10دوشنبهسروش20(نور و صدا)تاسیسات الکتریکی 6250503301کارشناسیمعماری

9سه شنبه181400/04/22-16پنج شنبهکیانی۲20معماری معاصر 6250509901کارشناسیمعماری

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



9چهار شنبه111400/04/23-8جمعهابراهیمی21طراحی فضاهای شهری6۲۵۰۵۱۷۷01کارشناسیمعماری

11پنج شنبه161400/04/24-11جمعهتقی بیگلو۳05طراحی معماری 6250544101کارشناسیمعماری

9چهار شنبه201400/04/16-18سه شنبهاسدی خوانساری۲20معماری اسالمی 8250535501کارشناسیمعماری

9یکشنبه161400/04/13-14چهار شنبهپورعبداهلل20مبانی مهندسی زلزله برای معماران8250518401کارشناسیمعماری

9شنبه141400/04/19-9پنج شنبهجانی پور۵05طراحی معماری 8250515101کارشناسیمعماری

06طرح نهایی8250505001کارشناسیمعماری

عمومیمعماری

عمومیمعماری

عمومیمعماری

عمومیمعماری

عمومیمعماری

عمومیمعماری

عمومیمعماری

عمومیمعماری



کارشناسی: مقطع طراحی صنعتی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه171400/04/10-15یکشنبهصامت حقیقی20هندسه ترسیمی2۲۵۰۵۱۴۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه19:301400/04/13-17یکشنبه صامت حقیقی۲02کارگاه طراحی پایه 2۲۵۰۵۴۴۴01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه121400/04/16-10چهار شنبه اصل فالح۱20مبانی طراحی صنعتی 2۲۵۰۵۴۷۸01کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه161400/04/19-13شنبهصفاری212مبانی هنرهای تجسمی 2۲۵۰۵۲۰۳01کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه181400/04/22-16دوشنبه سقط چیان20 ۱ریاضی 2۲۵۰۵۱۶۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9پنج شنبه101400/04/24-8 چهار شنبهرحمانیان20هنر و تمدن اسالمی2۲۵۰۵۲۱۶01کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه121400/04/11-9یکشنبهصامت حقیقی12طراحی به کمك رایانه4۲۵۰۵۴۷۷01کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه161400/04/12-13سه شنبهصفاری02فرم و فضا4۲۵۰۵۴۷۹01کارشناسیطراحی صنعتی

9دوشنبه161400/04/14-14دوشنبهضیغمی20مقاومت مصالح: ۱طراحی فنی 4۲۵۰۵۴۸۰01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه181400/04/16-16سه شنبهحجتی امامی۲20ارگونومی 4۲۵۰۵۴۹۴01کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه121400/04/18-10جمعه  نجفی زیارانی20دینامیك : ۲فیزیك 4۲۵۰۵۴۸۴01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه171400/04/20-15یکشنبه خداداده۱01کارآموزی 4۲۵۰۵۴4801کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه151400/04/22-13یکشنبه صامت حقیقی20فرآیند طراحی صنعتی4250549901کارشناسیطراحی صنعتی

9پنج شنبه121400/04/24-10سه شنبهصفاری۳11مبانی طراحی صنعتی 4۲۵۰۵۴۹۷01کارشناسیطراحی صنعتی

9پنج شنبه161400/04/10-14سه شنبه حجتی امامی11ارگونومی محیط6۲۵۰۵۳۸۴01کارشناسیطراحی صنعتی

9دوشنبه161400/04/14-14چهارشنبهمعراجی اسکوئی20جامعه شناسی6۲۵۰۵۳۸۶01کارشناسیطراحی صنعتی

9دوشنبه121400/04/15-10پنج شنبهستاری11کارگاه عکاسی6۲۵۰۵۳۶۳01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه121400/04/16-10شنبهصفاری20مدیریت طراحی6۲۵۰۵۳۹۲01کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه161400/04/18-14یکشنبهسلیمانی11طراحی محیط زیست6۲۵۰۵۳۹۷01کارشناسیطراحی صنعتی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



9یکشنبه121400/04/20-10سه شنبهخداداده01کارآموزی تخصصی6۲۵۰۵۴۳۴02کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه131400/04/22-11چهار شنبهحاجی قاسمی20روش تحقیق در طراحی صنعتی6۲۵۰۵۳۸۸01کارشناسیطراحی صنعتی

9پنج شنبه181400/04/24-16سه شنبه صفاری11طراحی المان های مبلمان و نورپردازی6۲۵۰۵۳۹۵01کارشناسیطراحی صنعتی

9پنج شنبه17:301400/04/11-14پنجشنبهرضوان12طراحی با صنایع8۲۵۰۵۳۹۹01کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه121400/04/13-10چهار شنبهرضوی11کارگاه زبان تخصصی8۲۵۰۵۴۲۸01کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه161400/04/16-14چهار شنبهخداداده01کارآموزی تخصصی8۲۵۰۵۴۳۴01کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه181400/04/19-16شنبه صفاری01سمینار تخصصی8۲۵۰۵۴۳۵01کارشناسیطراحی صنعتی

40پروژه نهایی8۲۵۰۵۴۳۶01کارشناسیطراحی صنعتی

عمومیطراحی صنعتی

عمومیطراحی صنعتی

عمومیطراحی صنعتی

عمومیطراحی صنعتی

عمومیطراحی صنعتی

عمومیطراحی صنعتی

عمومیطراحی صنعتی

عمومیطراحی صنعتی



کارشناسی ارشد: مقطع مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه171400/04/10-15یکشنبهعلی دوست قهفرخی20تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش2250130501ارشدمدیریت ورزشی

9یکشنبه121400/04/13-10چهارشنبهسجادی20برنامه ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی2250155401ارشدمدیریت ورزشی

9چهارشنبه141400/04/16-12چهارشنبهرجبی نوش آبادی20نقش حمایت کنندگان و شرکا در بازاریابی2250134201ارشدمدیریت ورزشی

9شنبه101400/04/19-8پنج شنبههنری20کاربرد رایانه در ورزش2250162301ارشدمدیریت ورزشی

9سه شنبه121400/04/22-10پنج شنبهحمیدی20اصول و مبانی مدیریت2250132301ارشدمدیریت ورزشی

9پنج شنبه141400/04/24-12پنج شنبهالهی20برنامه ریزی استراتژیك در بازاریابی ورزشی2250132701ارشدمدیریت ورزشی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع مدیریت ورزشی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه141400/04/10-12چهارشنبهسجادی20مدیریت راهبردی پیشرفته در ورزش2250619101دکتریمدیریت ورزشی

9دوشنبه161400/04/14-14چهارشنبهرجبی نوش آبادی20مدیریت بازاریابی در ورزش2۲۵۰۶۱۸۸01دکتریمدیریت ورزشی

9جمعه101400/04/18-8پنج شنبهحمیدی20مدیریت و ارزیابی عملکرد در سازمان های ورزشی2250619601دکتریمدیریت ورزشی

9سه شنبه121400/04/22-10پنج شنبهرضوی20نظریه های سازمان و مدیریت2250140301دکتریمدیریت ورزشی

2دکتریمدیریت ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریمدیریت ورزشی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریمدیریت ورزشی

180رساله 6250152001دکتریمدیریت ورزشی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع حرکات اصالحی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه111400/04/10-9پنج شنبهآکوچکیان20عضالنی- پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی 2250161901ارشدحرکات اصالحی

9 شنبه111400/04/12-9 چهار شنبهآکوچکیان11حرکات اصالحی پیشرفته2250161801ارشدحرکات اصالحی

9 دوشنبه131400/04/14-11پنج شنبهعلیزاده20امدادگر ورزشی پیشرفته2250162101ارشدحرکات اصالحی

9چهار شنبه151400/04/16-13پنج شنبهعلیزاده20زبان تخصصی2250100101ارشدحرکات اصالحی

9جمعه131400/04/18-11چهار شنبهدانشمندی20روش تحقیق در علوم ورزشی2250161701ارشدحرکات اصالحی

9یکشنبه111400/04/20-9سه شنبهرجبی20مدیریت سازمان های ورزشی2250657001ارشدحرکات اصالحی

9سه شنبه131400/04/22-11سه شنبهنوری20تغذیه ورزشی و کنترل وزن2250656901ارشدحرکات اصالحی

9چهار شنبه151400/04/16-13پنج شنبهعلیزاده20زبان تخصصی4250100101ارشدحرکات اصالحی

60پایان نامه4252003101ارشدحرکات اصالحی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع حرکات اصالحی:       رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه131400/04/10-11چهار شنبهآکوچکیان20ارزیابی سیستم حرکتی2250111701دکتریحرکات اصالحی

9دوشنبه131400/04/14-11پنج شنبهصاحب الزمانی02کارورزی2250156101دکتریحرکات اصالحی

9جمعه111400/04/18-9چهار شنبهدانشمندی20اصول برنامه ریزی تمرینات اصالحی2250145701دکتریحرکات اصالحی

9سه شنبه111400/04/22-9پنج شنبهصاحب الزمانی11بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی2250180201دکتریحرکات اصالحی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریحرکات اصالحی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریحرکات اصالحی

180رساله 6250152001دکتریحرکات اصالحی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع رفتار حرکتی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریرفتار حرکتی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریرفتار حرکتی

180رساله6250152001دکتریرفتار حرکتی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع فیزیولوژی ورزشی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه111400/04/10-9جمعهرواسی20سازگاری های هورمونی با فعالیت ورزشی2۲۵۰۶۲۱۷01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9دوشنبه111400/04/14-9پنج شنبهنوری20اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی2۲۵۰۱۵۰۷01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9سه شنبه151400/04/22-13چهارشنبهگائینی20عروقی با فعالیت ورزشی-سازگاری های قلبی 2۲۵۰۶۲۰۴01دکتری فیزیولوژی ورزشی

9پنج شنبه151400/04/24-13یکشنبهچوبینه20موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی2250177801دکتری فیزیولوژی ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتری فیزیولوژی ورزشی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتری فیزیولوژی ورزشی

180رساله6250152001دکتری فیزیولوژی ورزشی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع روانشناسی عمومی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه121400/04/10-10دوشنبهصالحی21روش های آماری پیشرفته2250148201ارشدروانشناسی عمومی

9دوشنبه121400/04/14-10یکشنبهرحیمی نژاد20نظریه های شخصیت2250159401ارشدروانشناسی عمومی

9جمعه151400/04/18-13دوشنبهعزیزی20روان شناسی اجتماعی پیشرفته2250169701ارشدروانشناسی عمومی

9سه شنبه151400/04/22-13یکشنبهسجادی اناری-افروز21روان شناسی کودکان استثنائی2250169601ارشدروانشناسی عمومی

40پایان نامه4252003001ارشدروانشناسی عمومی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی :      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه151400/04/10-13یکشنبهنقش-حجازی موغاری20آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته2250602501دکتریروانشناسی

9دوشنبه121400/04/14-10یکشنبهسجادی اناری-افروز20روان شناسی کودکان استثنایی با تاکید بیشتر بر شخصیت کودکان استثنایی2250602701دکتریروانشناسی

9جمعه121400/04/18-10دوشنبهدهستانی20روان شناسی شخصیت2250183501دکتریروانشناسی

9سه شنبه151400/04/22-13دوشنبهارجمندنیا20آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران2250184401دکتریروانشناسی

2دکتریروانشناسی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی سالمت:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه171400/04/10-15سه شنبهافروز20فرهنگ و سالمت2250617201دکتریروانشناسی سالمت

9دوشنبه121400/04/14-10یکشنبهپورنقاش تهرانی20جنبه های روانی و اجتماعی پزشکی2250617001دکتریروانشناسی سالمت

9جمعه151400/04/18-13یکشنبهعلی پور20سایکونوروایمونولوژی2250617301دکتریروانشناسی سالمت

9سه شنبه121400/04/22-10سه شنبهپورحسین20سازگاری با بیماری های مزمن2250616901دکتریروانشناسی سالمت

9پنج شنبه1400/04/24استادان گروه۱01دستیاری پژوهشی 2250618201دکتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی سالمت

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی سالمت

180رساله5250152001دکتریروانشناسی سالمت

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی تربیتی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه121400/04/10-10چهارشنبهمقدم زاده11روان سنجی با تاکید بر تحلیل عاملی2250184201دکتریروانشناسی تربیتی

9دوشنبه121400/04/14-10سه شنبهعابدی20روان شناسی تربیتی کودکان سرآمد2250183801دکتریروانشناسی تربیتی

9جمعه151400/04/18-13چهارشنبهافروز11سمینار در روان شناسی تربیتی2250183601دکتریروانشناسی تربیتی

9سه شنبه151400/04/22-13سه شنبهغالمعلی لواسانی11طرح های آزمایشی2250241901دکتریروانشناسی تربیتی

9پنج شنبه121400/04/24-10دوشنبهارجمندنیا20روان شناسی شناختی2250178401دکتریروانشناسی تربیتی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی تربیتی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی تربیتی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی تربیتی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه121400/04/10-10سه شنبهحسن زاده20اختالالت عاطفی و رفتاری2250623301دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9دوشنبه151400/04/14-13چهارشنبهقاسم زاده20خانواده و کودك استثنایی2250607601دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9جمعه151400/04/18-13سه شنبهافروز20سمینار در مسایل کودکان استثنایی2250160501دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

9سه شنبه1400/04/22استادان گروه02(کسب تجارب بالینی)کارورزی 2250601201دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

2دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

180رساله5250152001دکتریروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع سنجش و اندازه گیری:      رشته تحصیلی

روز امتحانتاریخ امتحانمکانساعت روزدکتر/ مدرسعملینظریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9پنج شنبه121400/04/10-10چهارشنبهخدائی20روش های آماری چند متغیری2250648801دکتریسنجش و اندازه گیری

9دوشنبه151400/04/14-13یکشنبهمقدم زاده20پاسخ- نظریه سوال 2250648901دکتریسنجش و اندازه گیری

9جمعه171400/04/18-15چهارشنبهافروز20سنجش نگرش2250649401دکتریسنجش و اندازه گیری

9سه شنبه171400/04/22-15یکشنبهاکبری زردخانه20روش های مقیاس سازی2250649701دکتریسنجش و اندازه گیری

9پنج شنبه121400/04/24-10یکشنبهصالحی01کاربرد کامپیوتر در تحلیل داده ها2250649601دکتریسنجش و اندازه گیری

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 3دکتریسنجش و اندازه گیری

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله4دکتریسنجش و اندازه گیری

180رساله5250152001دکتریسنجش و اندازه گیری

1399-1400برنامه درسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


