
کارشناسی ارشد و دکتری: مقطع مهندسی نفت:    رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

 مهندسی نفت
دکتری

ارشد
1400/4/129هر هفته19:00-16:00شنبهکامبیز قائمی اسکوئی30ریاضیات مهندسی پیشرفته2250402101

 مهندسی نفت
دکتری

ارشد
1400/4/149هر هفته20:00-17:00سه شنبهقدرت اهلل هاشمی مطلق30رفتار فازی سیاالت مخزن2۲۵۰۴۶۰۳01

 مهندسی نفت
دکتری

ارشد
1400/4/169هر هفته19:00-16:00چهارشنبهمحمد امامی نیری30چاه پیمایی پیشرفته2۲۵۰۴۲۸۴01

 مهندسی نفت
دکتری

ارشد
1400/4/199هر هفته17:00-14:00پنج شنبهعلی نخعی30جریان سیاالت در محیط متخلخل2۲۵۰۴۵۰۴01

 مهندسی نفت
دکتری

ارشد
1400/4/219هر هفته20:30-17:30پنج شنبهعلی نخعی30حفاری فرا ساحلی2250411401

 مهندسی نفت 
کارشناسی 

ارشد
60پایان نامه3252003101

4,3دکتری  مهندسی نفت

5دکتری  مهندسی نفت

18رساله۶،7،۸250441401دکتری نفت

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

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 

(است 
دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5 و 4 ،3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

.میتوانید واحد رساله را اخذ نمائید (پروپزوال )دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1پس از گذراندن



مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

30مهندسی ژنتیک2250461701دکتریمهندسی شیمی
محمد حسین صراف زاده

حمید مقیمی

یکشنبه

سه شنبه
1400/4/139هر هفته16:00-17:30

زینب صالحی30نانو بیوتکنولوژی2250493501دکتریمهندسی شیمی
یکشنبه

سه شنبه
1400/4/159هر هفته17:30-19:00

محمد حسین صراف زاده30مهندسی محیط زیست پیشرفته2250426801دکتریمهندسی شیمی
شنبه 

دوشنبه
1400/4/209هر هفته16:00-17:30

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 



مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولید:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

2250496801دکتریساخت وتولید
فرایند های ساخت در مقیاس 

MEMSکوچک برای ادوات
1400/4/139هرهفته17-14چهارشنبهمحسن حامدی30

2250448301دکتریساخت وتولید
ابزارشناسی و ماشین کاری 

پیشرفته
1400/4/159هرهفته17-14پنج شنبهمحمد جعفرحداد30

1400/4/209هر هفته17-14دوشنبهمصطفی باغانی30روش اجزاء محدود(F.E.M)2250496301دکتریساخت وتولید

۳،۴دکتریساخت وتولید

5دکتریساخت وتولید

18رساله۶،7،۸250441401دکتریساخت و تولید 

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

.میتوانید واحد رساله را اخذ نمائید (پروپزوال )دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1پس از گذراندن

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 

(است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5 و 4یا3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

دکتری: مقطع 



دکتری: مقطع مهندسی صنایع:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

فریبرز جوالی30فراینده های احتمالی2250428901دکتری مهندسی صنایع
یکشنبه

سه شنبه
1400/4/139هر هفته14:00-15:15

30مدل های زمان بندی پروژه2250447301دکتریمهندسی صنایع
محمد مهدی نصیری 

خونساری

یکشنبه

سه شنبه
1400/4/159هر هفته15:30-16:45

2250477201دکتریمهندسی صنایع
برنامه ریزی و بهینه سازی در 

زنجیره های تامین
زینب سازور30

یکشنبه

سه شنبه
1400/4/209هر هفته18:15 -17:00

۳،۴دکتریمهندسی صنایع

5دکتریمهندسی صنایع

18رساله۶،7،۸250441401دکتریمهندسی صنایع

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 

(است 

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

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 

.میتوانید واحد رساله را اخذ نمائید (پروپزوال )دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1پس از گذراندن



دکتری:مقطع مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

1400/4/129زوج12-9پنج شنبهناصر مهردادی20تصفیه فاضالب صنعتی2250448801دکتریآب و فاضالب

1400/4/149زوج16-13پنج شنبهناصر مهردادی20تصفیه نوین فاضالب2۲۵۰۴۴۹۳01دکتریآب و فاضالب

1400/4/199زوج12-9جمعهمحمد علی زاهد20آالینده های آالی پایدار2۲۵۰۴۴7۸01دکتریآب و فاضالب

20مباحث ویژه2۲۵۰۴۴7701دکتریآب و فاضالب
ناصر مهردادی

 علیرضا پرداختی
1400/4/219زوج16-13جمعه

4و3دکتریآب و فاضالب

5دکتریآب و فاضالب

18رساله8250441401و7و6دکتریآب و فاضالب

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 

(است 

.میتوانید واحد رساله را اخذ نمائید (پروپزوال )دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1پس از گذراندن

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 



دکتری:مقطع مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

1400/4/139زوج15-9پنج شنبهبهروز بهنام30مدل سازی انرژی2۲۵۰۴۴7۱01دکتریسیستم های انرژی

1400/4/159زوج21-16پنج شنبهخسرو اشرفی30تحلیل سیستم های انرژی2۲۵۰۴۴۴۳01دکتریسیستم های انرژی

1400/4/209زوج15-9جمعهسعیدگیوه چی30برنامه ریزی و ریاضی پشرفته2۲۵۰۴۴۴۵01دکتریسیستم های انرژی

4و3دکتریسیستم های انرژی

5دکتریسیستم های انرژی

18رساله8250441401و7و6دکتریسیستم های انرژی

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 

(است 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

.میتوانید واحد رساله را اخذ نمائید (پروپزوال )دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1پس از گذراندن



دکتری:مقطع محیط زیست گرایش برنامه ریزی محیط زیست:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

1400/4/129زوج12-9پنج شنبهمحمدجواد امیری20تجزیه و تحلیل ارزیابی محیط زیست2۲۵۰۴۴۴۸01دکتریبرنامه ریزی

2۲۵۰۱۹۸۰01دکتریبرنامه ریزی
تجزیه و تحلیل روش های برنامه 

ریزی محیط زیست
1400/4/159زوج16:30-13:30پنج شنبهسعید کریمی20

1400/4/199زوج12-9جمعهاحمد نوحه گر20توسعه پایدار و مدیریت منابع2۲۵۰۱۹7۶01دکتریبرنامه ریزی

1400/4/229زوج16:30-13:30جمعهاحمد نوحه گر20برنامه ریزی اکولوژی شهری2۲۵۰۱۹7۸01دکتریبرنامه ریزی

4و3دکتریبرنامه ریزی

5دکتریبرنامه ریزی

18رساله8250152001و7و6دکتریبرنامه ریزی

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند 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 پردیس و تماس با کارشناس 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 

(است 

.میتوانید واحد رساله را اخذ نمائید (پروپزوال )دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1پس از گذراندن



دکتری:مقطع مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا :      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

2۲۵۰۴۴۵۴01دکتریآلودگی هوا
کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در 

تصفیه هوا
1400/4/139زوج12-9جمعهناصر مهردادی20

1400/4/169زوج16-13پنج شنبهخسرو اشرفی20هواویزهای جوی2۲۵۰۴۵۵۸01دکتریآلودگی هوا

2۲۵۰۴۵۶۲01دکتریآلودگی هوا
تعدیل و تطابق با تغییر اقلیم 

پیشرفته
1400/4/209زوج12-9پنج شنبهاحمد نوحه گر20

2۲۵۰۴۳۸۸01دکتریآلودگی هوا
سنجش و ارزیابی  آالینده های 

 هوا
1400/4/229زوج16-13جمعهعلیرضا پرداختی11

4و3دکتریآلودگی هوا

5دکتریآلودگی هوا

18رساله8250441401و7و6دکتریآلودگی هوا

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 

(است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

.میتوانید واحد رساله را اخذ نمائید (پروپزوال )دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1پس از گذراندن



دکتری:مقطع مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

1400/4/129زوج12-9پنج شنبهمحمد حسین نیک سخن20مهندسی رودخانه2۲۵۰۴۳۶۳01دکتریمنابع آب

1400/4/159زوج16-13پنج شنبهمحمد حسین نیک سخن20هیدرولوژی پیشرفته2۲۵۰۴۳۶۸01دکتریمنابع آب

1400/4/199زوج12-9جمعه مجتبی اردستانی20مدل سازی آب های زیر زمینی2۲۵۰۴۳۶۹01دکتریمنابع آب

1400/4/229زوج16-13جمعهمجتبی اردستانی20آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی2۲۵۰۴۵۳۴01دکتریمنابع آب

4و3دکتریمنابع آب

5دکتریمنابع آب

.میتوانید واحد رساله را اخذ نمائید (پروپزوال )دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1پس از گذراندن18رساله8250441401و7و6دکتریمنابع آب

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند 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 پردیس و تماس با کارشناس 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم 

(است 



کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی عمران گرایش سازه:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

هوشنگ دولتشاهی30روش های اجزاء محدود2250409001ارشدسازه-عمران
شنبه 

دوشنبه
1400/4/129هر هفته17-19

 سید مهدی زهرایی30االستیسیته یا تئوری ارتجاعی2250410801ارشدسازه-عمران
شنبه 

دوشنبه
1400/4/169هر هفته17 -15

شهرام وهدانی30طراحی لرزه ای سازه ها2250411201ارشدسازه-عمران
یکشنبه 

سه شنبه
1400/4/219هر هفته17-19

60پایان نامه۴،۵252003101ارشدسازه-عمران
 جهت ایجاد سرترم در زمان بازه انتخاب واحد 6 و 5ارسال فرم تمدید سنوات برای دانشجویان ترم 

.الزامی است 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم  سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

امیر حسین کیهانی پور30پایگاه داده پیشرفته2250410601ارشد نرم افزار
شنبه 

دوشنبه
1400/4/139هر هفته18-20

1400/4/169هر هفته11-8پنج شنبهعلی معینی30وب معنایی2250412501ارشد نرم افزار

1400/4/229هر هفته20-18چهارشنبهمحمود شعبانخواه20سمینار2250412001ارشد نرم افزار

1400/4/199هر هفته16-13پنج شنبهحسین صمیمی30شبکه کامپیوتری پیشرفته2250402601ارشد نرم افزار

60پایان نامه۳،۴252003101ارشد نرم افزار

کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی فناوری اطالعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

60پایان نامه4252003101ارشدشبکه های ارتباطی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 جهت ایجاد سرترم در زمان بازه انتخاب واحد 6 و 5ارسال فرم تمدید سنوات برای دانشجویان ترم 

.الزامی است 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 جهت ایجاد سرترم در زمان بازه انتخاب واحد 6 و 5ارسال فرم تمدید سنوات برای دانشجویان ترم 

.الزامی است 



درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

حسین صمیمی30مبانی امنیت اطالعات2250402701ارشدفناوری و اطالعات
دوشنبه 

چهارشنبه
1400/4/129هر هفته16-18

13400/4/159هر هفته18-15شنبهتوسکا درگاهی30امنیت پایگاه داده 2250431601ارشدفناوری و اطالعات

13400/4/199هر هفته11-8پنج شنبهسید حمید حاجی سید جوادی30سیستم های کامپیوتری امن2250418701ارشدفناوری و اطالعات

13400/4/229هر هفته20-18چهارشنبهمحمود شعبانخواه20سمینار2250412001ارشدفناوری و اطالعات

60پایان نامه۴،۵،۶252003101ارشدفناوری و اطالعات
 جهت ایجاد سرترم در زمان بازه انتخاب واحد 6 و 5ارسال فرم تمدید سنوات برای دانشجویان ترم 

.الزامی است 

کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی فناوری اطالعات:      رشته تحصیلی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی  : مقطع مهندسی کامپیوتر:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

امیر حسین کیهانی پور30پایگاه داده 4250442801کارشناسیکامپیوتر
شنبه 

دوشنبه
1400/4/129هر هفته16-18

امیر حسین کیهانی پور30سیستم عامل4250402801کارشناسیکامپیوتر
شنبه 

دوشنبه
1400/4/149هر هفته14-16

30هوش مصنوعی و سیستم های خبره4250471201کارشناسیکامپیوتر
هدیه ساجدی

 محمد صنیعی آباده
1400/4/169هر هفته16-13چهارشنبه

شاهرخ نیازی30مدارهای الکتریکی4250446001کارشناسیکامپیوتر
یکشنبه

 سه شنبه
1400/4/199هر هفته13-14:30

30تحلیل و طراحی سیستم 4250442901کارشناسیکامپیوتر
علی معینی

مهدیه دهقانی

سه شنبه 

پنج شنبه
1400/4/219هر هفته17-18:30

1400/4/239هر هفته11-10پنج شنبهسینا سیاردوست201آزمایشگاه فیزیک 4250430101کارشناسیکامپیوتر

1400/4/248هر هفته12-10شنبهمحمدرضا خضریان کاشانی20(مرد )انقالب اسالمی 4112000908کارشناسیکامپیوتر

1400/4/248هر هفته10-8دوشنبهابراهیم کالنتری20(زن )انقالب اسالمی 4112000917کارشناسیکامپیوتر

1400/4/1710هر هفته12-10یکشنبهمحمد نصیری20(مرد )تاریخ تحلیل صدر اسالم 4112001208کارشناسیکامپیوتر

1400/4/1710هر هفته10-8یکشنبهمحمد نصیری20(زن  )تاریخ تحلیل صدر اسالم 4112001207کارشناسیکامپیوتر

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی  : مقطع مهندسی  کامپیوتر:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

سینا سیاردوست30مدار منطقی2250431901کارشناسیکامپیوتر
شنبه 

دوشنبه
1400/4/129هر هفته10-11:30

مریم پیروزمند30برنامه سازی پیشرفته2250432101کارشناسیکامپیوتر
شنبه 

سه شنبه
1400/4/149هر هفته13-14:30

محمود شعبانخواه230ریاضی عمومی 2250416501کارشناسیکامپیوتر
شنبه 

دوشنبه
1400/4/169هر هفته18-19:30

مریم ذوقی230فیزیک 2250416601کارشناسیکامپیوتر
یکشنبه 

دوشنبه
1400/4/229هر هفته14-15:30

1400/4/239هر هفته11-10پنج شنبهسینا سیاردوست201آزمایشگاه فیزیک 2250430101کارشناسیکامپیوتر

1400/4/2410هر هفته12-10چهارشنبهقاسم صافی20اخالق اسالمی 2112000623کارشناسیکامپیوتر

1400/4/2410هر هفته10-8چهارشنبهقاسم صافی20اخالق اسالمی 2112000622کارشناسیکامپیوتر

1400/4/1713هر هفته18-16چهارشنبهزهرا امینی ارمکی20(دختران )دانش خانواده 2112001929کارشناسیکامپیوتر

1400/4/1713هر هفته18-16چهارشنبهحمید نیک زاده20(پسران )دانش خانواده 2112001932کارشناسیکامپیوتر

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



مهندسی صنایع :      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
هفته برگزاریساعتروزدکتر/مدرس

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

مرتضی معاون هاشمی30جبر خطی2250467501کارشناسیمهندسی صنابع
سه شنبه 

پنج شنبه

19-20:30

18-19:30
1400/4/129هرهفته

جمال کزازی30برنامه نویسی کامپیوتر2250431101کارشناسیمهندسی صنابع
سه شنبه 

پنج شنبه

16:30-18

16-17:30
1400/4/149هر هفته

حسن هادی زاده30استاتیک و مقاومت مصالح2250468401کارشناسیمهندسی صنابع
شنبه 

دوشنبه
1400/4/199هرهفته9-10:30

محمود شعبانخواه230ریاضی عمومی 2250416501کارشناسیمهندسی صنابع
شنبه 

دوشنبه
1400/4/169هرهفته18-20

مریم ذوقی230فیزیک 2250416601کارشناسیمهندسی صنابع
یکشنبه 

دوشنبه
1400/4/229هرهفته14-15:30

1400/4/2410هر هفته12-10چهارشنبهقاسم صافی20اخالق اسالمی 2112000623کارشناسیمهندسی صنابع

1400/4/2410هر هفته10-8چهارشنبهقاسم صافی20اخالق اسالمی 2112000622کارشناسیمهندسی صنابع

1400/4/1713هر هفته18-16چهارشنبهزهرا امینی ارمکی20(دختران )دانش خانواده 2112001929کارشناسیمهندسی صنابع

1400/4/1713هر هفته18-16چهارشنبهحمید نیک زاده20(پسران )دانش خانواده 2112001932کارشناسیمهندسی صنابع

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

کارشناسی: مقطع 


