
کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی معماری: رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت روز امتحانتاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

9یکشنبه1199/11/26-9پنجشنبهابراهیمی20برنامه دهی و روش های طراحی12505280ارشدمعماری

9سه شنبه1399/11/28-11پنجشنبهمیر رحیمی20روش تحقیق و تدوین پایان نامه12505193ارشدمعماری

9پنجشنبه1699/11/23-14پنجشنبهمیر رحیمی20معماری و اقلیم12505257ارشدمعماری

9چهارشنبه1899/11/29-16چهارشنبهكبیر صابر20حکمت معماری در ایران12505281ارشدمعماری

9پنجشنبه1599/11/30-9جمعهكیانی هاشمی104طراح معماری ارشد 12505548ارشدمعماری

9پنجشنبه1599/11/09-9چهارشنبهصبری- میر رحیمی304طرح معماری 32505305ارشدمعماری

9چهارشنبه1399/11/01-11پنجشنبهابراهیمی20حقوق معماری32505306ارشدمعماری

 60پایان نامه  42520031ارشدمعماری

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطعفارسیمعماری: رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

9یکشنبه1999/11/26-16دوشنبه كیانی30معماری معاصر12505187دكتریمعماری

9پنجشنبه1299/11/30-9پنجشنبهاعتصام30شیوه های آموزش و طراحی در معماری12505463دكتریمعماری

9پنجشنبه1799/11/23-14پنجشنبهخاقانی30زبان مشترک معماری و سایر هنرها12505466دكتریمعماری

9چهارشنبه1999/11/15-16چهارشنبهحیدری30روش های علوم تجربی در فرایند طراحی و نقد فضا32505468دكتریمعماری

4دكتریمعماری

5دكتریمعماری

دكتریمعماری
7و6

و8و
18رساله2502268

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی

مهلت و ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی 

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

.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 



دکتری: مقطعمعماری بین الملل: رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

9چهارشنبه1999/11/15-16چهارشنبهحیدری30روش های علوم تجربی در فرایند طراحی و نقد فضا32505468دكتریمعماری

4دكتریمعماری

5دكتریمعماری

دكتریمعماری
7و6

و8و
18رساله2501520

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی 

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

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

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



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری انرژی: رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

9چهارشنبه1699/11/29-9چهارشنبهآبروش103طراحی معماری و انرژی 12505161ارشدمعماری انرژی

9شنبه18.3099/11/18-16چهارشنبهآبروش11شبیه سازی انرژی  و كاربرد نرم افزار 12505172ارشدمعماری انرژی

9پنجشنبه1199/11/23-9پنجشنبهخلجی20انتقال حرارت 12505167ارشدمعماری انرژی

9پنجشنبه1399/11/30-11پنجشنبهخلجی20 ممیزی12505166ارشدمعماری انرژی

9پنجشنبه1699/11/16-14پنجشنبههاشمی20معماری، اقلیم و آسایش12505164ارشدمعماری انرژی

9یکشنبه18.3099/10/28-16چهارشنبهخلجی11سمینار32505412ارشدمعماری انرژی

9پنجشنبه21.3099/11/30-16شنبهزمانی13طراحی شهری و انرژی32505080ارشدمعماری انرژی

 60پایان نامه  42520031ارشدمعماری انرژی

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری داخلی: رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

9سه شنبه21/3099/11/21-19سه شنبهاژدری21فن آوریهای معماری داخلی12505266ارشدمعماری داخلی 

9پنجشنبه1399/11/16-11پنجشنبهانصاری20تاریخ و مبانی نظری  معماری داخلی 12505267ارشدمعماری داخلی 

9پنجشنبه2099/11/30-14پنجشنبهانصاری104طرح معماری داخلی 12505180ارشدمعماری داخلی 

9چهارشنبه1899/11/01-16سه شنبهاژدری20مدیریت طراحی و بازاریابی32505191ارشدمعماری داخلی 

9پنجشنبه2099/11/09-11جمعهمفاخر304طراحی معماری  داخلی 32505275ارشدمعماری داخلی

 60پایان نامه  42520031ارشدمعماری داخلی

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



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

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روز(استاد)مدرسعملی

9سه شنبه17/3099/11/21-15پنجشنبهنخعی نژاد11روش های آماری و تحقیق در عملیات12505289ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9سه شنبه18.3099/11/28-16 شنبه اطهاری11فناوری های نوین ساخت12505082ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9پنجشنبه17/3099/11/23-15سه شنبه سعیدی-یوسفی11مدیریت و مهندسی ارزش12505474ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9یکشنبه17/3099/11/26-15چهارشنبهسعیدی-یوسفی11سمینار و روش تحقیق12505372ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9پنجشنبه21:3099/11/30-19/30پنجشنبهیوسفی11پروژه های موردی مدیریت12505472ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9سه شنبه10.3099/11/21-8پنجشنبهنخعی نژاد11روش های آماری و تحقیق در عملیات32505289ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9چهارشنبه19:0099/11/08-16.30چهارشنبهاطهاری11فناوری های نوین ساخت32505082ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9پنجشنبه13/3099/11/23-11پنجشنبهسعیدی-یوسفی11مدیریت و مهندسی ارزش32505474ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9یکشنبه16/3099/11/26-14پنجشنبهسعیدی-یوسفی11سمینار و روش تحقیق32505372ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9چهارشنبه19/3099/11/15-17پنجشنبهیوسفی11پروژه های موردی مدیریت32505472ارشدمدیریت پروژه و ساخت

 60پایان نامه  42520031ارشدمدیریت پروژه و ساخت

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعارتباط تصویری: رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

9یکشنبه1399/11/05-9پنجشنبهافشار مهاجر12(تصویر سازی در گرافیک)3/كارگاه ارتباط تصویری32505328ارشدارتباط تصویری

9پنجشنبه1699/11/09-14پنجشنبهافشار مهاجر20گرافیک و هنر جدید32505324ارشدارتباط تصویری

9سه شنبه1699/10/30-14چهارشنبهعبدی 20تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری32505322ارشدارتباط تصویری

60پایان نامه42520031ارشدارتباط تصویری

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعطراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

9چهارشنبه1299/11/22-9.30چهارشنبهرضوان-خداداده11روش شناسی طراحی صنعتی12505406ارشدطراحی صنعتی

9شنبه14.3099/11/18-13چهارشنبهصفاری01مهارتهای ارتباطی و روشهای ایده12505418ارشدطراحی صنعتی

9پنجشنبه20/3099/11/30-19پنجشنبه قلیچ نیا101طراحی به كمک كامپیوتر 12505415ارشدطراحی صنعتی

9یکشنبه1699/11/26-14پنجشنبه خداداده20سمینار12505412ارشدطراحی صنعتی

9سه شنبه1799/11/28-15چهارشنبه اژدری20زبان تخصصی12505404ارشدطراحی صنعتی

9جمعه12/3099/10/26-10سه شنبه خلیلی11رفتار شناسی مشتری32505411ارشدطراحی صنعتی

9پنجشنبه1799/11/02-14/30چهارشنبهزینگاله- اژدری11معنا شناسی و نقد آثار طراحی صنعتی32505410ارشدطراحی صنعتی

9پنجشنبه1399/11/09-10 شنبه خداداده221پروژه طراحی صنعتی  32505414ارشدطراحی صنعتی

9یکشنبه1999/11/05-17/30چهارشنبه اصل فالح01كارآفرینی در طراحی صنعتی32505419ارشدطراحی صنعتی

9    یکشنبه15/3099/10/28-13شنبهباقری طالقانی11طراحی كاربر محور32505407ارشدطراحی صنعتی

 60پایان نامه 42520031ارشدطراحی صنعتی

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطعطراحی صنعتی:رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت روزمدرسعملی

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعت 

9پنجشنبه1299/11/30-10جمعهخداداده20روش تحقیق و آمار كاربردی در طراحی12505594دكتریطراحی صنعتی

9شنبه17.3099/11/18-15.30چهارشنبهاژدری20رویکردهای اجتماعی فرهنگی در طراحی12505598دكتریطراحی صنعتی

9پنجشنبه13.3099/11/23-11.30پنجشنبهخداداده20حوزه های طراحی پژوهی12505592دكتریطراحی صنعتی

9چهارشنبه16.3099/11/29-14.30پنجشنبهاژدری20سیاست گذاری مطالعات طراحی12505595دكتریطراحی صنعتی

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی



دکتری: مقطع پژوهش هنر:رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت روزمدرسعملی

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعت 

9پنجشنبه1199/11/23-9پنجشنبهبلخاری20مبانی دینی هنر12505277دكتریپژوهش هنر

9پنجشنبه1399/11/30-11پنجشنبهبلخاری20اصول فلسفه هنر و زیبائی شناسی12505279دكتریپژوهش هنر

9پنجشنبه1699/11/16-14پنجشنبهآژند20پژوهش در تاریخ نگاری هنر12505278دكتریپژوهش هنر

9دوشنبه1999/11/27-17پنجشنبهآژند20پژوهش در هنر معاصر ایران12505157دكتریپژوهش هنر

4دكتریپژوهش هنر

5دكتریپژوهش هنر

دكتریپژوهش هنر
7و6

و8و
18رساله2501520

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی

مهلت و ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی 

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

.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  .



دکتری: مقطعشهرسازی: رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

9چهارشنبه1899/11/22-16چهارشنبه سعیدنیا20اندیشه های فلسفی شهر12505125دكتریشهرسازی

9شنبه2099/11/18-18چهارشنبه سعیدنیا20شهرسازی معاصر ایران12505137دكتریشهرسازی

9یکشنبه1699/11/26-14چهارشنبه عزیزی20روش تحقیق پیشرفته12501161دكتریشهرسازی

9پنجشنبه1199/11/30-9پنجشنبهنوریان20نظریه های جدید شهرسازی12505083دكتریشهرسازی

9پنجشنبه1399/11/16-11پنجشنبهنوریان20جهانی شدن و شهر12505132دكتریشهرسازی

4دكتریشهرسازی

5دكتریشهرسازی

دكتریشهرسازی
7و6

و8و
18رساله2501520

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی 

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

.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  .



کارشناسی ارشد: مقطعكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی: رشته تحصیلی
درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

9پنجشنبه1599/11/16 - 13 پنج شنبه اختیارزاده20مدیریت استراتژیک پیشرفته12501375ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

9شنبه1999/11/25 - 17 شنبه مرادی مقدم20مهندسی مجدد فرآیندهای كسب و كار12506130ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

9پنجشنبه1299/11/30 - 10 پنج شنبه صفری20مدیریت كیفیت جامع و تعالی سازمانی12506137ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

9پنجشنبه1799/11/23 - 15 پنج شنبه اصغری زاده20كاربرد تئوری تصمیم گیری12501635ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

9سه شنبه1799/11/28 - 19 پنج شنبه اصغری زاده20تحلیل آماری12501239ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

 40پایان نامه 42520030ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دكتری: مقطع مدیریت تحقیق در عملیات: رشته تحصیلی

درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9شنبه1099/11/18-8پنجشنبهخان محمدی20تحقیق در عملیات12501392دكتریتحقیق در عملیات

9پنجشنبه1299/11/16-10پنجشنبهابراهیمی20روش شناسی علم مدیریت12501820دكتریتحقیق در عملیات

9پنجشنبه1599/11/23 - 13 پنج شنبهاصغری زاده20تصمیم گیری با معیارهای چندگانه12506121دكتریتحقیق در عملیات

9پنجشنبه1999/11/30-17دوشنبهصفری20علم مدیریت فازی12501821دكتریتحقیق در عملیات

9دوشنبه1799/11/27-15یکشنبهمحقر20پویایی سیستمها12501807دكتریتحقیق در عملیات

9پنجشنبه1799/11/09 - 15 سه شنبه ثقفی20نظریه های سیستمی32506093دكتریتحقیق در عملیات

9پنجشنبه1599/11/23 - 13 پنج شنبهاصغری زاده20تصمیم گیری با معیارهای چندگانه32506121دكتریتحقیق در عملیات

9پنجشنبه1299/11/16 - 10پنج شنبه ابراهیمی20روش شناسی علم مدیریت 32501820دكتریتحقیق در عملیات

9یکشنبه1999/11/05-17چهارشنبهجاللی20تحقیق در عملیات نرم پیشرفته32501830دكتریتحقیق در عملیات

9دوشنبه1699/11/06 - 14 یکشنبهمنصوری20داده كاوی در مدیریت32501832دكتریتحقیق در عملیات

4دكتریتحقیق در عملیات

5دكتریتحقیق در عملیات

دكتریتحقیق در عملیات
7و6

و8و
18رساله2501520

مهلت و ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی 

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

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

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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  .



دكتری: مقطع مدیریت تولید و عملیات: رشته تحصیلی

درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9پنجشنبه1299/11/16-10پنجشنبهاصغری زاده20مدلسازی كمی در مدیریت12501808دكتریتولید و عملیات

9شنبه1599/11/18-13جمعهرضوی حاجی آقا20(جبرانی) مدیریت تولید12501524دكتریتولید و عملیات

9پنجشنبه1299/11/23-10جمعهرضوی حاجی آقا20زنجیره تامین پیشرفته12501826دكتریتولید و عملیات

9شنبه1899/10/27-16دوشنبهحسین زاده20پویایی سیستمها12501807دكتریتولید و عملیات

9پنجشنبه1699/11/30-14یکشنبهكرمپور20روش شناسی علم مدیریت12501820دكتریتولید و عملیات

9پنجشنبه1799/11/09-15سه شنبهثقفی20نظریه های سیستمی32506093دكتریتولید و عملیات

9شنبه1599/10/27-13سه شنبهمحمدی20سیستم های نوآوری پیشرفته32506094دكتریتولید و عملیات

4دكتریتولید و عملیات

5دكتریتولید و عملیات

دكتریتولید و عملیات
7و6

و8و
18رساله2501520

مهلت و ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی 

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

.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 

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دكتری: مقطع سیستمها-مدیریت صنعتی: رشته تحصیلی

درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9پنجشنبه1299/11/16-10پنجشنبهاصغری زاده20مدلسازی كمی در مدیریت12501808دكتریسیستمها- صنعتی

9شنبه1599/11/18-13جمعهرضوی حاجی آقا20(جبرانی) مدیریت تولید12501524دكتریسیستمها- صنعتی

9پنجشنبه1099/11/23-8پنجشنبهابراهیمی20هوشمندی كسب و كار12506255دكتریسیستمها- صنعتی

9دوشنبه1899/11/27-16دوشنبهحسین زاده20پویایی سیستمها 12501807دكتریسیستمها- صنعتی

9پنجشنبه1699/11/30-14یکشنبهكرمپور20روش شناسی علم مدیریت12501820دكتریسیستمها- صنعتی

4دكتریسیستمها- صنعتی

5دكتریسیستمها- صنعتی

دكتریسیستمها- صنعتی
7و6

و8و
18رساله2501520

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی 

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

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

.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 



دکتری: مقطعبهداشت مواد غذایی:رشته تحصیلی

درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
ساعت روزمدرسعملی

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعت 

9شنبه1299/11/18-9شنبهكامکار30شیمی و بیوشیمی مواد غذایی12507109دكتریبهداشت مواد غذایی

9پنجشنبه1099/11/23-9یکشنبهكامکار10تاثیر فرآیندها بر مواد غذایی12507111دكتریبهداشت مواد غذایی

9یکشنبه12.3099/11/26-10یکشنبهنوری11كنترل كیفیت شیر و فراورده های ان12507100دكتریبهداشت مواد غذایی

9پنجشنبه1699/11/30-14یکشنبهنوری20بهداشت شیر و فرآورده های آن12507101دكتریبهداشت مواد غذایی

4دكتریبهداشت مواد غذایی

5دكتریبهداشت مواد غذایی

دكتریبهداشت مواد غذایی
7و6

و8و
18رساله2520034

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی

مهلت و ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی 
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.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  .



دکتری: مقطعبهداشت آبزیان:رشته تحصیلی

درسكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
ساعت روز(دكتر)مدرسعملی

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعت 

9پنجشنبه1899/11/30-16شنبهمیرزرگر- ابراهیم زاده -سلطانی21بیماریهای آبزیان12507115دكتریبهداشت آبزیان

9یکشنبه1899/11/26-16یکشنبهرحمتی هوالسو11بافت شناسی آبزیان12507116دكتریبهداشت آبزیان

9سه شنبه2099/11/28-18یکشنبهزرگر-طاهری میر قاید21روشهای پیشرفته تکثیر و پرورش آبزیان12507117دكتریبهداشت آبزیان

4دكتریبهداشت آبزیان

5دكتریبهداشت آبزیان

دكتریبهداشت آبزیان
7و6

و8و
18رساله2520034

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  .

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی

مهلت و ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی 
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

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



ساعت 



ساعت 



ساعت 



ساعت 



ساعت 



ساعت 



ساعت 



ساعت 



ساعت 



ساعت 



ساعت 



ساعت 









ساعت 



ساعت 


