
کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی معماری: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9پنجشنبه1700/04/17-9پنجشنبهانصاری204طراح معماری ارشد 2250554901ارشدمعماری

9پنجشنبه1100/04/24-9جمعهتقی بیگلو02مراتب اجرایی ساختمان2250531201ارشدمعماری

9جمعه1300/04/11-11جمعهابراهیمی20حقوق معماری2250530601ارشدمعماری

9شنبه1600/04/19-14جمعهابراهیمی20تحلیل مکان طرح225050711ارشدمعماری

9سه شنبه1800/04/22-16جمعه20سازه های معاصر2250525601ارشدمعماری

 60پایان نامه  42520031ارشدمعماری

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطعمعماری : رشته تحصیلی

درسكروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9پنجشنبه1200/04/17-9پنجشنبهحجت30(حکمت و روشها)معماری اسالمی 2250544901دكتریمعماری

9پنجشنبه1700/04/24-14پنجشنبهبلخاری30مطالعات تطبیقی و زیبایی شناسی در معماری2250546201دكتریمعماری

9جمعه1700/04/11-14جمعهحیدری30تحلیل و پژوهش در معماری2250518501دكتریمعماری

4دكتریمعماری

5دكتریمعماری

دكتریمعماری
و6

و7
18رساله2502268

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

.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: مقطعمعماری انرژی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9پنجشنبه1800/04/17-16پنجشنبهمیر رحیمی۲روش پژوهش و رساله نگاری2250516801ارشدمعماری انرژی

9پنجشنبه1600/04/24-9جمعهكوهساری203طراحی معماری و انرژی 2250516201ارشدمعماری انرژی

9جمعه1300/04/11-11پنجشنبهگل محمدی 2مبانی معرفتی علوم معماری در اسالم2۲۵۰۵۱۶۳01ارشدمعماری انرژی

9شنبه1600/04/19-14پنجشنبهآبروش۲سیستم های فعال و غیر فعال2۲۵۰۵۱۶۵01ارشدمعماری انرژی

 60پایان نامه  4۲۵۲۰۰۳۱ارشدمعماری انرژی

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری داخلی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9پنجشنبه1700/04/24-9دوشنبهكیانی هاشمی۲04طرح معماری داخلی 2250519501ارشدمعماری داخلی 

9چهارشنبه21.3000/04/16-19.30چهارشنبهقلیچ نیا11كاربرد پیشرفته كامپیوتر در معماری داخلی2250519201ارشدمعماری داخلی 

9شنبه1300/04/19-11پنجشنبهاژدری20مدیریت طراحی و بازاریابی2250519101ارشدمعماری داخلی 

9سه شنبه1600/04/22-14پنجشنبهاژدری۱1شیوه های بیان معماری داخلی2۲۵۰۵۱۷۸01ارشدمعماری داخلی 

9پنجشنبه1700/04/17-16پنجشنبهابراهیمی10سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته2۲۵۰۵۱۷۹01ارشدمعماری داخلی

 60پایان نامه  42520031ارشدمعماری داخلی

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمدیریت پروژه و ساخت: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9شنبه16.3000/04/19-14شنبهاحمدی11كاربرد كامپیوتر در مدیریت پروژه2250527601ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9جمعه1700/04/11-15دوشنبه سعیدی/یوسفی11سیستمهای ساختمانی و روشهای اجرا2250506501ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9سه شنبه16.3000/04/22-14سه شنبه احمدی11مدیریت مالی پروژه2250535301ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9پنجشنبه1900/04/17-16.30سه شنبه سعیدی/یوسفی11نظریه های مدیریت پروژه 2250510601ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9پنجشنبه1100/04/24-9پنجشنبهبداغی/ پرچمی111روشهای مدیریت پروژه 2250530901ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9چهارشنبه1300/04/16-11پنجشنبهقادری/پرچمی11مدیریت تداركات2250547301ارشدمدیریت پروژه و ساخت

 40پایان نامه  42520031ارشدمدیریت پروژه و ساخت

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعارتباط تصویری: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی

60پایان نامه42520031ارشدارتباط تصویری

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعطراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9چهارشنبه1200/04/16  -9:30چهارشنبه خداداده و رضوان112پروژه طراحی صنعتی 22505413ارشدطراحی صنعتی

9شنبه1600/04/19 - 14شنبه خلیلی11طراحی كاربر محور 22505407ارشدطراحی صنعتی

9شنبه2200/04/12 - 20شنبهقلیچ نیا عمرانی201طراحی به كمک كامپیوتر 22505416ارشدطراحی صنعتی

9دوشنبه1600/04/21  -13:30چهارشنبهاصل فالح11طراحی راهبردی22505408ارشدطراحی صنعتی

9پنجشنبه1900/04/24  -16:30چهارشنبهاژدری11طراحی پایدار22505409ارشدطراحی صنعتی

 60پایان نامه 42520031ارشدطراحی صنعتی

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطعطراحی صنعتی:رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9جمعه1200/04/11-10جمعهسونولند/ون بوئن 20اسالمی- طراحی صنعتی و الگوی زندگی ایرانی 2250559601دكتریطراحی صنعتی

9سه شنبه1700/04/22-15چهارشنبهپور محمدی20شیوه های شناخت طراحانه2250560001دكتریطراحی صنعتی

9پنجشنبه1300/04/17-11پنجشنبه20مطالعات پیشرفته طراحی2250559701دكتریطراحی صنعتی

9پنجشنبه1600/04/24-14پنجشنبهخداداده20سیر علمی طراحی2250559301دكتریطراحی صنعتی

4دكتریطراحی صنعتی

5دكتریطراحی صنعتی

دكتریطراحی صنعتی
و6

و7
18رساله2502268

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

.تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع پژوهش هنر:رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9جمعه1600/04/18-14پنجشنبهآژند20روش تحقیق پیشرفته در هنر2250529301دكتریپژوهش هنر

9سه شنبه1800/04/22-16پنجشنبهآژند20تاریخ تحلیلی هنر2250529201دكتریپژوهش هنر

9پنجشنبه10.3000/04/17-8.30پنجشنبهبلخاری20زبان و بیان در هنر سنتی2250529101دكتریپژوهش هنر

9جمعه10.3000/04/11-8.30جمعه نامور مطلق20اصول نقد و تحلیل آثار هنری2250533801دكتریپژوهش هنر

9پنجشنبه12.3000/04/24-10.30جمعه نامور مطلق20زبان و بیان در هنر معاصر2250533701دكتریپژوهش هنر

4دكتریپژوهش هنر

5دكتریپژوهش هنر

دكتریپژوهش هنر
و6

و7
18رساله2501520

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

.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 دوم سال تحصیلی



دکتری: مقطعشهرسازی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9سه شنبه1600/04/15-14سه شنبه امین زاده20شهرسازی و فرهنگ اسالمی2250512301دكتریشهرسازی

9پنجشنبه1900/04/10-17چهارشنبهزبردست20روش های كمی و كیفی پیشرفته در شهرسازی2250512401دكتریشهرسازی

9شنبه1600/04/19-14شنبه پارسی20سمینار تحلیل مسائل شهری ایران2250513401دكتریشهرسازی

9چهارشنبه1600/04/23-14چهارشنبهعزیزی20توسعه شهری پایدار2250512801دكتریشهرسازی

4دكتریشهرسازی

5دكتریشهرسازی

دكتریشهرسازی
و6

و7
18رساله2501520

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

.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 دوم سال تحصیلی 

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 



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

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9پنجشنبه1000/04/17 - 12 پنچ شنبه  عبادی ضیایی20تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری2۲۵۰۶۱۳۸01ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

9یکشنبه1900/04/20 - 17 یکشنبه  مرادی مقدم20خانواده استانداردهای ایزو2۲۵۰۶۱۴۰01ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

9جمعه1400/04/11 - 12 جمعهصفری20نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته2۲۵۰۱۶۳۱01ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

9سه شنبه1900/04/15 -17 سه شنبه توفیقی20مدیریت تولید و عملیات پیشرفته2۲۵۰۶۱۲۳01ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

9پنجشنبه1900/04/24 - 17 دوشنبه خان محمدی20تحقیق در عملیات پیشرفته2۲۵۰۶۱۲۲01ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

 40پایان نامه 42520030ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

  1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع مدیریت تحقیق در عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
روز امتحان

ساعت 

امتحان

9شنبه1500/04/12 - 17 شنبه  منصوری20كاربرد هوش مصنوعی در مدیریت2250182501دكتریتحقیق در عملیات

9دوشنبه1000/04/14 - 12 دوشنبه  ثقفی20نظریه های سیستمی2250609301دكتریتحقیق در عملیات

9سه شنبه1700/04/22 - 19 سه شنبه جاللی20تحقیق در عملیات نرم پیشرفته2250183001دكتریتحقیق در عملیات

9پنجشنبه1700/04/24 - 19 دوشنبهامیر آذرفر/   صفری  20داده كاوی در مدیریت2250183201دكتریتحقیق در عملیات

9یکشنبه1700/04/20 - 19 یکشنبه رضوی حاج آقا20فرآیندهای تصادفی2250183301دكتریتحقیق در عملیات

4دكتریتحقیق در عملیات

5دكتریتحقیق در عملیات

دكتریتحقیق در عملیات
و6

و7
18رساله2501520

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

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

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم 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

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
روز امتحان

ساعت 

امتحان

9یکشنبه1700/04/20 - 15 یکشنبه محقر20برنامه ریزی و كنترل تولید پیشرفته2250611901دكتریتولید و عملیات

9چهارشنبه1700/04/23 - 15 چهارشنبه رضوی20سیستم های نوآوری پیشرفته2250609401دكتریتولید و عملیات

9دوشنبه1900/04/14 - 17 دوشنبه ابراهیمی20استراتژی تولید و عملیات2250182701دكتریتولید و عملیات

9شنبه1700/04/12 - 15 شنبه منصوری20كاربرد هوش مصنوعی در مدیریت2250182501دكتریتولید و عملیات

9جمعه1200/04/18 - 10 جمعه عموزاد20مدیریت عملیات خدمات پیشرفته2250182801دكتریتولید و عملیات

4دكتریتولید و عملیات

5دكتریتولید و عملیات

دكتریتولید و عملیات
و6

و7
18رساله2501520

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

.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 دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع سیستمها-مدیریت صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
روز امتحان

ساعت 

امتحان

9شنبه1700/04/12 - 15 شنبه منصوری20كاربرد هوش مصنوعی در مدیریت2250182501دكتریسیستمها- صنعتی

9دوشنبه1200/04/14 - 10 دوشنبه ثقفی20نظریه های سیستمی2250609301دكتریسیستمها- صنعتی

9سه شنبه1900/04/22 - 17 سه شنبهجاللی20تحقیق در عملیات نرم پیشرفته2250183001دكتریسیستمها- صنعتی

9پنجشنبه1900/04/24 - 17 دوشنبهآذرفر/  صفری  20داده كاوی در مدیریت2250183901دكتریسیستمها- صنعتی

9چهارشنبه1700/04/23 - 15 چهارشنبه رضوی20سسیستم های نوآوری پیشرفته2250609401دكتریسیستمها- صنعتی

4دكتریسیستمها- صنعتی

5دكتریسیستمها- صنعتی

دكتریسیستمها- صنعتی
و6

و7
18رساله2501520

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

.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

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9سه شنبه00/04/22 16-10یکشنبهمیثاقی22میکروب شناسی اختصاصی مواد غذایی22507105دكتریبهداشت مواد غذایی

9دوشنبه1600/04/14-10دوشنبهخنجری-آخوندزاده22بهداشت و بازرسی گوشت2۲۵۰۷۱۰۶دكتریبهداشت مواد غذایی

9شنبه1600/04/19-14سه شنبهگندمی20عفونت ها و مسمومیت های مواد غذایی22507103دكتریبهداشت مواد غذایی

4دكتریبهداشت مواد غذایی

5دكتریبهداشت مواد غذایی

دكتریبهداشت مواد غذایی
و6

و7
18رساله2520034

 1399-1400برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

.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

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
ساعت روز(دكتر)مدرس

تاریخ امتحان یا تحویل 

پروژه
ساعت روز امتحان

9سه شنبه1800/04/22-16سه شنبهزرگر- طاهری20 فیزیولوژی آبزیان22507118دكتریبهداشت آبزیان

9دوشنبه1600/04/14-14یکشنبهابراهیم زاده20بیماری های تغذیه ای آبزیان22507131دكتریبهداشت آبزیان

9شنبه1600/04/19-14دوشنبهمیرزرگر11فارماكولوژی آبزیان22507132دكتریبهداشت آبزیان

9پنجشنبه1500/04/24-13سه شنبهسلطانی20ایمنی شناسی آبزیان22507133دكتریبهداشت آبزیان

4دكتریبهداشت آبزیان

5دكتریبهداشت آبزیان

دكتریبهداشت آبزیان
و6

و7
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 دوم سال تحصیلی

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

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


