
کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی نفت:    رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/259هر هفته19-16:30یکشنبهعلی نخعی30مهندسی حفاری پیشرفته1۲۵۰۴۲۰۹01ارشد مهندسی نفت

1400/10/289هر هفته16-13پنج شنبهبهنام صدایی سوال30مدل سازی و شبیه سازی مخازن1۲۵۰۴۶۰۸01ارشد مهندسی نفت

1400/10/069هر هفته19-16چهار شنبهسیاوش ریاحی30ازدیاد برداشت پیشرفته1۲۵۰۴۰۳۹01ارشد مهندسی نفت

.جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است 6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 60پایان نامه4252003101ارشد مهندسی نفت

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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمهندسی نفت گرایش مخازن:    رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/259هر هفته19-16:30یکشنبهعلی نخعی30مهندسی حفاری پیشرفته1۲۵۰۴۲۰۹01دکتریمهندسی نفت

30مخازن هیدروکربنی نامتعارف1۲۵۰۴۸۹۲01دکتری مهندسی نفت
علی نخعی

  رضا صفری
1400/10/299هر هفته21:30-19یکشنبه

1400/11/029هر هفته19-16پنج شنبهبهنام صدایی سوال30مهندسی مخازن پیشرفته1۲۵۰۴۸۹۸01دکتری مهندسی نفت

1400/11/069هر هفته19-16چهارشنبهسیاوش ریاحی30ازدیاد برداشت پیشرفته1۲۵۰۴۰۳۹01دکتری مهندسی نفت

4,3دکتری  مهندسی نفت

5دکتری  مهندسی نفت

18رساله۶،7،۸250441401دکتری  مهندسی نفت

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان (مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس 
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

.می توانید  واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن



دکتری: مقطعمهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

30مهندسی بیوشیمی پیشرفته1250495201دکتریمهندسی شیمی
قاسم عمو عابدینی

سید محسن اصغری

دوشنبه

یکشنبه
1400/10/259هر هفته15:30-17

30پدیده های انتقال پیشرفته1250494201دکتریمهندسی شیمی
زینب صالحی

حمید راشدی

شنبه 

پنجشنبه

15:30-17

9-10:30
1400/10/289هر هفته

30بیوتکنولوژی تجاری1250495901دکتریمهندسی شیمی
امید توکلی

بهناز بخشنده

چهارشنبه

دوشنبه
1400/11/029هر هفته17-18:30

4,3دکتری  مهندسی نفت

5دکتری  مهندسی نفت

18رساله۶،7،۸250441401دکتری  مهندسی نفت

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.می توانید  واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان (مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

.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



کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/269هر هفته17-14دوشنبهمحسن حامدی30هوش مصنوعی2250487101ارشدمکانیک

1400/10/289هر هفته12-9چهارشنبهمحمد جعفر حداد30ابزار شناسی و ماشین کاری2250496701ارشدمکانیک

1400/11/029هر هفته17-14چهارشنبه محسن حامدی30فرایند های ساخت در مقیاس کوچک برای ادوات2250496801ارشدمکانیک

1400/11/059هر هفته12-9سه شنبهکامران رضائی30برنامه ریزی و کنترل تولید و کیفیت2۲۵۰۴۸۶۹01ارشدمکانیک

.جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است 6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 60پایان نامه3252003101ارشدمکانیک

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولید:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/269هر هفته17-14پنج شنبهمحمد جعفر حداد30روش های پرداخت سطوح1250447401دکتریساخت وتولید

1400/10/299هر هفته12-9پنج شنبهعلیرضا صادقی30مواد و روش های تولید آلیاژ های سبک1250429001دکتریساخت وتولید

1400/11/069هر هفته18-15دوشنبهمصطفی باغانی130روش اجزاء محدود 1250496301دکتریساخت وتولید

1400/11/039هر هفته18-15یکشنبه قادر فرجی30متالوژی پیشرفته1250495501دکتریساخت وتولید

۳،۴دکتریساخت وتولید

5دکتریساخت وتولید

18رساله۶،7،۸250441401دکتریساخت و تولید 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

.می توانید  واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس 
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

دکتری: مقطع



مهندسی صنایع :      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

روز 

امتحان

محمد امین احمد زاده30علم مواد1250468501کارشناسیمهندسی صنایع
یکشنبه

سه شنبه
1400/10/259هرهفته18-19:30

محمود شعبانخواه130ریاضی عمومی 1۲۵۰۴۲7۹01کارشناسیمهندسی صنایع
یکشنبه

سه شنبه
1400/11/039هر هفته16-18

مریم ذوقی130فیزیک 1۲۵۰۴۲۸۰01کارشناسیمهندسی صنایع
شنبه

دوشنبه
1400/10/309هر هفته13-15

1400/10/299هرهفته16:30-15چهارشنبهبابک سلطانی20 1اقتصاد عمومی 1250431801کارشناسیمهندسی صنایع

1400/11/069هرهفته15:30-14جمعه آلبرت بغزیان20مبانی کارآفرینی1252002502کارشناسیمهندسی صنایع

زبان فارسی 1۱۱۲۰۰۱737کارشناسیمهندسی صنایع

1اندیشه اسالمی1۱۱۲۰۰۰۱10کارشناسیمهندسی صنایع

1400/10/259هر هفته21-18دوشنبهمرتضی معاون هاشمی30تئوری احتماالت و کاربرد آن3250467301کارشناسیمهندسی صنایع

نعیمه احمدی20محاسبات عددی3250415401کارشناسیمهندسی صنایع
یکشنبه 

سه شنبه
1400/11/029هرهفته13-14:30

دارا معظمی30معادالت دیفرانسیل3250442301کارشناسیمهندسی صنایع
دوشنبه 

چهارشنبه
1400/10/279هر هفته8-10

1400/10/299هرهفته17-15پنج شنبهبهزاد احمدی120نقشه کشی صنعتی3250468001کارشناسیمهندسی صنایع

1400/11/049هر هفته16-15سه شنبه قادر فرجی101کارگاه ماشین افزار3250469201کارشناسیمهندسی صنایع

1400/11/069هر هفته17-15یکشنبهبابک سلطانی220اقتصاد عمومی 3250432201کارشناسیمهندسی صنایع

دروس عمومی3کارشناسیمهندسی صنایع

کارشناسی: مقطع 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



کارشناسی ارشد :مقطعمهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

 فریبرز جوالی30سیستم های صف1۲۵۰۴۰۳۸01ارشدمهندسی صنایع
یکشنبه  

سه شنبه

16-17:30

16-17:30
1400/10/269هر هفته

1400/10/299هرهفته16-13چهارشنبهجعفر حیدری30طراحی سیستم های صنعتی1۲۵۰۴۰۳701ارشدمهندسی صنایع

1400/11/029هرهفته18-15شنبهرضا توکلی مقدم30تئوری توالی عملیات1۲۵۰۴۰۵۰01ارشدمهندسی صنایع

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/259هر هفته15-12پنج شنبهعطااله طالعی زاده30مدیریت مالی و کنترل هزینه پروژه1۲۵۰۴۹۲۰1ارشدمهندسی صنایع

1400/10/309هر هفته19-15یکشنبه سیامک حاجی یخچالی30استانداردهای مدیریت پروژه1۲۵۰۸۰۳۴1ارشدمهندسی صنایع

1400/11/049هر هفته19-15سه شنبهسیامک حاجی یخچالی30برنامه ریزی و زمان بندی پروژه1۲۵۰۸۰۴۸1ارشدمهندسی صنایع

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/269هرهفته11-8پنج شنبهشیخ علیشاهی30مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته1250471601دکتریمهندسی صنایع

1400/10/289هرهفته14-11پنج شنبهعلی بزرگی امیری30مدیریت عملیات1250155602دکتریمهندسی صنایع

1400/11/039هرهفته18-14پنج شنبهجعفرحیدری30زنجیره تامین تحلیلی1250419801دکتریمهندسی صنایع

4,3دکتری مهندسی صنایع

5دکتری مهندسی صنایع

18رساله۶،7،۸250441401دکتری مهندسی صنایع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

. با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  its3.ut.ac.irاز طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس  

.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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

می توانید  واحد رساله را  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.اخذ نمایید



دکتری: مقطعمهندسی مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

فتح اله امی30اصول جلوبرنده پیشرفته1۲۵۰۴۲۴۴01دکتریهوافضا
شنبه

دوشنبه
1400/10/269هرهفته15-16:30

1400/10/309هرهفته21-18شنبهکامبیز قائمی اسکوئی30ریاضیات پیشرفته1۲۵۰۴۵۰۶01دکتریهوافضا

فتح اله امی30احتراق اسپری1۲۵۰۴۰۵۸01دکتریهوافضا
شنبه

دوشنبه
1400/11/069هرهفته16:30-18

30آیرودینامیک پیشرفته1۲۵۰۴۲۱۱01دکتریهوافضا
سید آرش سید شمس 

طالقانی
1400/11/049هرهفته16-13پنج شنبه

4و3دکتریهوافضا

5دکتریهوافضا

دکتریهوافضا
و7و6

8
180رساله250441401

.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

می توانید  واحد رساله را  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.اخذ نمایید

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان (مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



کارشناسی ارشد :مقطعایمنی، بهداشت و محیط زیست:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
1400/10/249زوج12-9پنج شنبهتورج نصر آبادی20مدیریت بهداشت محیط و ایمنی1۲۵۰۴۲۳۵01ارشد

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
1400/10/269زوج16:30-13:30پنج شنبهمسعود صدری نسب20مدیریت کیفیت هوا، آب و خاك1۲۵۰۴۲۵۰01ارشد

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
1۲۵۰۴۲۵۳01ارشد

سیستم های مدیریت محیط زیست و 

مباحث اقتصادی بهداشت ایمنی
1400/10/289زوج19:30-16:30پنج شنبه احمد نوحه گر20

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
1400/11/019زوج12-9جمعهمحمد جواد  امیری20(EIA)ارزیابی اثرات زیست محیطی 1۲۵۰۴۲۳701ارشد

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
1۲۵۰۴۲۳۴01ارشد

محاسبات مهندسی در ایمنی و محیط 

زیست
1400/11/039زوج16:30-13:30جمعهسعید گیوه چی20

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
1400/11/059زوج19:30-16:30جمعهسعید گیوه چی20حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی1۲۵۰۴۲۳۳01ارشد

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری :مقطعمهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/259زوج12-9پنج شنبه ناصر مهردادی20تصفیه تکمیلی فاضالب1۲۵۰۴۳۳701دکتریآب و فاضالب

1400/10/279زوج16:30-13:30پنج شنبه ناصر مهردادی20جمع آوری فاضالب و کنترل روان آب های سطحی1۲۵۰۴۴۹۱01دکتریآب و فاضالب

1400/10/309زوج19:30-16:30پنج شنبه ناصر مهردادی20فرایندهای زیستی در تصفیه فاضالب1۲۵۰۴۴۵701دکتریآب و فاضالب

1400/11/039زوج12-9جمعه مجید حسین زاده20تصفیه آب صنعتی1۲۵۰۴۴۶701دکتریآب و فاضالب

1400/11/069زوج16:30-13:30جمعهعلیرضا پرداختی20ارزیابی ریسک  سالمت آالینده های آب1۲۵۰۴۴۹۲01دکتریآب و فاضالب

4و3دکتریآب و فاضالب

5دکتریآب و فاضالب

دکتریآب و فاضالب
و7و6

8
180رساله25044141

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

می توانید  واحد رساله را  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.اخذ نمایید

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس 

.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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 



دکتری: مقطعمهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

پنج شنبهبهروز  بهنام30مدل سازی و مهندسی محیط زیست1۲۵۰۴۴۳۵01دکتریسیستم های انرژی
9-12

13:30-15
1400/10/269زوج

1400/10/309زوج21-16:30پنج شنبهملک محمدی30مدل سازی انرژی1۲۵۰۴۴7۱01دکتریسیستم های انرژی

جمعه  ناصر مهردادی30تصفیه فاضالب و انرژی1۲۵۰۴۴۳701دکتریسیستم های انرژی
9-12

13:30-15
1400/11/049زوج

4و3دکتریسیستم های انرژی

5دکتریسیستم های انرژی

دکتریسیستم های انرژی
و7و6

8
180رساله250441401

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول 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

می توانید  واحد رساله را  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.اخذ نمایید

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس 



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

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/259زوج12-9پنج شنبه احمد نوحه گر20نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست1۲۵۰۴۴۴۹01دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

1400/10/289زوج16:30-13:30پنج شنبهمحمد علی زاهد20اقتصاد محیط زیست1۲۵۰۴۴۵۰01دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

1400/11/019زوج19:30-16:30پنج شنبهسعید  کریمی20سیاستهای محیط زیست1۲۵۰۱۹7۹01دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

1400/11/049زوج12-9جمعهسعید گیوه چی20مدیریت سوانح1۲۵۰۴۴۴701دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

1400/11/069زوج16:30-13:30جمعهمحمد جواد  امیری20برآورد ظرفیت برد زیستگاه ها1۲۵۰۱۹7702دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

4و3دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

5دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
و7و6

8
180رساله25015201

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

می توانید  واحد رساله را  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.اخذ نمایید

.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: مقطعمهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا :      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/249زوج12-9پنج شنبهمحمد علی زاهد20مدیریت مهندسی آلودگی هوا 1۲۵۰۴۳۶۰01دکتریآلودگی هوا

1400/10/279زوج16:30-13:30پنج شنبهاحمد نوحه گر20تعدیل و تطابق با تغییرات آب و هوا1۲۵۰۴۳۶۱01دکتریآلودگی هوا

1400/10/309زوج12-9جمعهعلیرضا پرداختی20ارزیابی ریسک سالمت آالینده های هوا1۲۵۰۴۴۵۲01دکتریآلودگی هوا

1400/11/039زوج16:30-13:30جمعه خسرو اشرفی20تهویه صنعتی1۲۵۰۴۳۵۹01دکتریآلودگی هوا

1400/11/069زوج19:30-16:30جمعه خسرو اشرفی20مدل سازی پیشرفته آلودگی هوا1۲۵۰۴۳۸۹01دکتریآلودگی هوا

4و3دکتریآلودگی هوا

5دکتریآلودگی هوا

دکتریآلودگی هوا
و7و6

8
180رساله250441401

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

می توانید  واحد رساله را  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.اخذ نمایید

.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  برگزاری آزمون جامع 

(مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس 



دکتری: مقطعمهندسی محیط زیست گرایش منابع آب:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/249زوج12-9پنج شنبه محمد حسین نیک سخن20حمل رسوب1۲۵۰۴۳7۱01دکتریمنابع آب

1400/10/279زوج16:30-13:30پنج شنبه محمد حسین نیک سخن20هیدروانفورماتیک1۲۵۰۴۴۶۹01دکتریمنابع آب

1400/10/309زوج19:30-16:30پنج شنبه محمد علی زاهد20تعیین بار آلودگی در محیط های آبی1۲۵۰۴۵۲۵01دکتریمنابع آب

1400/11/039زوج12-9جمعهمجتبی اردستانی20آلودگی آب های سطحی وزیرزمینی1۲۵۰۴۵۳۴01دکتریمنابع آب

1400/11/069زوج16:30-13:30جمعهمجتبی اردستانی20مباحث ویژه1۲۵۰۴۴7701دکتریمنابع آب

4و3دکتریمنابع آب

5دکتریمنابع آب

دکتریمنابع آب
و7و6

8
180رساله250441401

.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

می توانید  واحد رساله را  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.اخذ نمایید

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان (مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی عمران گرایش سازه:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/249هر هفته12-9پنج شنبهشهرام وهدانی20سمینار1۲۵۰۴۱۲۰01ارشدسازه-عمران

1400/10/269هر هفته19-16چهارشنبهسید مهدی زهرایی30دینامیک سازه ها1۲۵۰۴۰۸۹01ارشدسازه-عمران

1400/10/289هر هفته17-14پنج شنبه سیدمحمدضیاء علوی30ریاضیات عالی مهندسی1۲۵۰۴۰۹۹01ارشدسازه-عمران

1400/10/309هر هفته19-16چهارشنبهامیر محمد رمضانیان پور30تکنولوژی عالی بتن3۲۵۰۴۱۵۵01ارشدسازه-عمران

1400/11/039هر هفته19-16پنج شنبهسید مهدی زهرایی30کنترل ارتعاشات3۲۵۰۴۹۱۲01ارشدسازه-عمران

1400/11/059هر هفته13-10جمعهاباذر اصغری30سازه های فوالدی پیشرفته3۲۵۰۴۵۵۰01ارشدسازه-عمران

60پایان نامه۴،۵252003101ارشدسازه-عمران

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

.جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است 6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 



دکتری: مقطععلوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

عاطفه پرورش ریزی30طراحی شبکه های آب و فاضالب 1۲۵۰۴۸۳۲01دکتریعلوم و مهندسی آب
شنبه  

پنج شنبه

17:30-19

15:30-17
1400/10/289هر هفته

نادر عباسی21ژئوتکنیک سازه های آبی 1۲۵۰۴۴۴۱01دکتریعلوم و مهندسی آب
شنبه

سه شنبه

16-17:30

16-17:30
1400/11/019هر هفته

1400/11/059هر هفته18-16چهارشنبههوشنگ دولتشاهی20مهندسی سواحل 1۲۵۰۴۳7۵01دکتریعلوم و مهندسی آب

4و3دکتریعلوم و مهندسی آب

5دکتریعلوم و مهندسی آب

دکتریعلوم و مهندسی آب
و7و6

8
180رساله250441401

.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

می توانید  واحد رساله را  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.اخذ نمایید

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان (مهلت سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است ) 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیردits3.ut.ac.ir از طریق سامانه تیکت گذاری پردیس به آدرس  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1400/10/269هر هفته19-16چهارشنبههدیه ساجدی30سیستم های توزیع شده1250405701ارشد نرم افزار

30تحلیل سیستم های داده های حجیم1250448401ارشد نرم افزار
علی معینی

روح اله عابدیان

پنجشنبه

دوشنبه

8-11

13:30-15
1400/10/279هر هفته

 علی فهیم30داده کاوی1250431701ارشد نرم افزار
شنبه

دوشنبه
1400/10/299هر هفته15-17

 ابوالفضل آل احمد30پایگاه داده پیشرفته1250410601ارشد نرم افزار
دوشنبه 

پنج شنبه
1400/11/029هر هفته17-18:30

هفته اول20-17شنبههدیه ساجدی

هفته دوم17-14شنبه هادی امیری

هفته سوم16-13شنبه امیر حسین کیهانی پور

60پایان نامه3252003101ارشد نرم افزار

01400/10/28مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار

.جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است 6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 

33 250403101

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

9ارشد نرم افزار



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

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی

60پایان نامه۵،۶252003101ارشدشبکه های ارتباطی

توضیح

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد: مقطع

.جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است 6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 



درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

روز 

امتحان

 حسین صمیمی30مبانی امنیت اطالعات1250402701ارشدفناوری اطالعات
دوشنبه

چهارشنبه
1400/10/269هر هفته16-18

نیره مجد30مباحث پیشرفته در امنیت اطالعات1۲۵۰۴۱7701ارشدفناوری اطالعات
یکشنبه

سه شنبه
1400/10/309هر هفته16-17:30

 مجید بیات30امنیت شبکه1250410701ارشدفناوری اطالعات
پنج شنبه 

جمعه
1400/10/289هر هفته15-16:30

انیسه نجفی30معماشناسی کاربردی1250412801ارشدفناوری اطالعات
دوشنبه

پنج شنبه

18:30-20

8-10
1400/11/059هر هفته

30پروتکل های امنیتی3250412701ارشدفناوری اطالعات
 صدرا فتح نوجوان

رضا  کالنتری

دوشنبه

پنج شنبه

16-17

14-16
1400/10/279هر هفته

30طراحی نرم افزارهای مطمئن 3250410201ارشدفناوری اطالعات
سید حمید حاجی 

سید جوادی

شنبه 

دوشنبه
1400/11/049هر هفته14-16

.جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است 6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 60پایان نامه3252003101ارشدفناوری اطالعات

کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی فناوری اطالعات گرایش امنیت اطالعات:      رشته تحصیلی

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی :مقطعمهندسی کامپیوتر:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

روز 

امتحان

محمود شعبانخواه130ریاضی عمومی 1۲۵۰۴۲7۹01کارشناسیکامپیوتر
یکشنبه

سه شنبه
1400/11/039هر هفته16-18

مریم ذوقی130فیزیک 1۲۵۰۴۲۸۰01کارشناسیکامپیوتر
شنبه

دوشنبه
1400/10/309هر هفته13-15

مریم پیروزمند30مبانی کامپیوتر و برنامه سازی1۲۵۰۴۹۸۴01کارشناسیکامپیوتر
شنبه

دوشنبه
1400/10/249هر هفته10-12

دارا معظمی30ریاضیات گسسته1۲۵۰۴۳۲703کارشناسیکامپیوتر
شنبه

دوشنبه
1400/10/279هر هفته15-17

1400/11/059هر هفته18-16چهارشنبهعلی کاظمی01کارگاه کامپیوتر1250442401کارشناسیکامپیوتر

1اندیشه اسالمی 1۱۱۲۰۰۰۱کارشناسیکامپیوتر

انقالب اسالمی11120009کارشناسیکامپیوتر

کیهانی پور30ساختمان های داده 3250432001کارشناسیکامپیوتر
شنبه

دوشنبه
1400/10/259هر هفته16-18

دارا معظمی30معادالت دیفرانسیل3250442301کارشناسیکامپیوتر
دوشنبه 

چهارشنبه
1400/11/019هر هفته8-10

ابوالفضل جوان30معماری کامپیوتر3250442601کارشناسیکامپیوتر
شنبه 

دوشنبه
1400/10/299هر هفته10-12

1400/11/029هر هفته12-10چهارشنبهمجتبی کیانی20فلسفه علم و تکنولوژی3250432301کارشناسیکامپیوتر

30آمار و احتماالت مهندسی3250445901کارشناسیکامپیوتر
شهرزاد اویسی 

محمود  طاهری

دوشنبه 

پنج شنبه

13-15

8-10
1400/11/049هر هفته

30زبان انگلیسی3۲۵۲۰۰۱7کارشناسیکامپیوتر

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران120اندیشه اسالمی 3۲۵۲۰۰۰۱کارشناسیکامپیوتر

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران

براساس برنامه ریزی اداره کل دانشگاه تهران



حسین آقابابا 30طراحی کامپیوتر سیستم های دیجیتالی5250403501کارشناسیکامپیوتر
پنج شنبه

جمعه
1400/11/029هر هفته8-10

روح اله عابدیان30ریاضیات مهندسی5250446501کارشناسیکامپیوتر
شنبه

دوشنبه
1400/11/039هر هفته16-18

حاج سید جوادی30اصول طراحی کامپایلر5250447201کارشناسیکامپیوتر
شنبه

دوشنبه
1400/11/049هر هفته14-16

 سید امید فاطمی30ریزپردازنده و زبان اسمبلی5250446101کارشناسیکامپیوتر
پنج شنبه

جمعه
1400/10/279هر هفته10-12

سینا سیار دوست30شبکه های کامپیوتری5250446201کارشناسیکامپیوتر
سه شنبه

چهارشنبه
1400/10/259هر هفته14-16

1400/11/069هر هفته17-16سه شنبهسینا سیار دوست01آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر5250448701کارشناسیکامپیوتر

1400/11/059هر هفته19-17سه شنبه علی کاظمی01آز سیستم عامل5250403201کارشناسیکامپیوتر

1400/10/309هر هفته12-10سه شنبهرمضان رضایی20(مرد )اسالمی  تاریخ فرهنگ و تمدن 5112001404کارشناسیکامپیوتر

1400/10/309هر هفته10-8سه شنبهرمضان رضایی20(زن )اسالمی  تاریخ فرهنگ و تمدن 5112001403کارشناسیکامپیوتر


