
دکتری: مقطعمهندسی نفت گرایش مخازن:    رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1401/04/059هر هفته18-15پنجشنبهمحمد امامی نیری30چاه پیمایی پیشرفته2250428401دکتریمهندسی نفت

30مباحث ویژه در مهندسی نفت2250407301دکتری مهندسی نفت
آزاد جراحیان 

علی نخعی
1401/04/079هر هفته20-17یکشنبه

1401/04/019هر هفته20-17دوشنبهعلی نخعی30حفاری فراساحلی2250411401دکتری مهندسی نفت

4,3دکتری  مهندسی نفت

5دکتری  مهندسی نفت

18رساله6،7،8250441401دکتری  مهندسی نفت

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

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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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 
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: مقطعمهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

30مهندسی ژنتیك2۲۵۰۴6۱701دکتریمهندسی شیمی
محمد حسین صراف زاده

حمید مقیمی

یکشنبه

سه شنبه
1401/04/019هر هفته16-17:30

محمد حسین صراف زاده30مهندسی محیط زیست پیشرفته2۲۵۰۴۲6801دکتریمهندسی شیمی
شنبه 

سه شنبه

17:30-19:30

9-10:30
1401/04/059هر هفته

30کاربرد مهندسی شیمی در پزشکی2۲۵۰۴۹۳۴01دکتریمهندسی شیمی
قاسم عمو عابدینی

زینب صالحی

شنبه 

دوشنبه

16-17:30

16-17:30
1401/04/089هر هفته

4,3دکتری مهندسی شیمی

5دکتری مهندسی شیمی

18رساله6،7،8250441401دکتری مهندسی شیمی

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 دوم سال تحصیلی 

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

.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 مکانیك گرایش ساخت و تولید:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1401/04/019هر هفته12-10شنبهبهمن آذر هوشنگ20سمینار3250412002ارشدمکانیك

.جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است 6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 60پایان نامه3252003101ارشدمکانیك

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



مهندسی مکانیك گرایش ساخت وتولید:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

1401/04/019هر هفته19-16سه شنبهمجید بنی اسدی30میکرو مکانیك کاربردی و همگن سازی2250495401دکتریساخت وتولید

1401/04/059هر هفته19-16دوشنبهعلیرضا آرایی30فرآیندهای مونتاژ2250448201دکتریساخت وتولید

1401/04/089هر هفته19-16یکشنبهقادر فرجی30شکل دهی فلزات2250416201دکتریساخت وتولید

۳،۴دکتریساخت وتولید

5دکتریساخت وتولید

دکتریساخت و تولید 
6،7،

8
18رساله250441401

 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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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

دکتری: مقطع



کارشناسی ارشد :مقطعمهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

سیامك حاجی یخچالی30مدیریت و تحلیل ریسك پروژه2250803501ارشدمهندسی صنایع
یکشنبه

سه شنبه
1401/03/309هر هفته17-18:30

140/04/019هرهفته16-13پنج شنبهزینب سازور30مدیریت منابع انسانی پروژه2250804301ارشدمهندسی صنایع

1401/04/059هرهفته19-16پنج شنبهمحمد مهدی نصیری خونساری30مباحث منتخب در مدیریت پروژه2250804501ارشدمهندسی صنایع

140/04/079هرهفته19-17چهارشنبهزینب سازور20سمینار2250412003ارشدمهندسی صنایع

60پایان نامه4۲۵۲۰۰۳۱01ارشدمهندسی صنایع

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



 

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

30مدل های زمان بندی پروژه2250447301ارشدمهندسی صنایع
محمد مهدی

 نصیری خونساری
1401/04/019هر هفته12-9جمعه

1401/04/059هر هفته16:30-13:30چهارشنبهزینب سازور30برنامه ریزی پویا2250472101ارشدمهندسی صنایع

30اقتصاد مهندسی پیشرفته2250403601ارشدمهندسی صنایع
محمد مهدی

 نصیری خونساری
1401/03/319هر هفته16-13پنجشنبه

1401/04/089هر هفته17:30-15:30سه شنبهعلی بزرگی20سمینار و روش تحقیق2250472801ارشدمهندسی صنایع

60پایان نامه4۲۵۲۰۰۳۱01ارشدمهندسی صنایع

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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

30مدل های زمان بندی پروژه2250447301دکتریمهندسی صنایع
محمد مهدی

 نصیری خونساری
1401/04/019هرهفته12-9جمعه

1401/04/059هرهفته16:30-13:30چهارشنبهزینب سازور30برنامه ریزی پویا2۲۵۰۴7۲۱01دکتریمهندسی صنایع

1401/04/089هرهفته12-9پنج شنبهفریبرز جوالی30فرآیندهای احتمالی2250428901دکتریمهندسی صنایع

4,3دکتری مهندسی صنایع

5دکتری مهندسی صنایع

18رساله6،7،8250441401دکتری مهندسی صنایع
می توانید  واحد رساله را اخذ  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.نمایید

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 دوم 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 مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

2۲۵۰8۱۳۲01دکتریهوافضا
طراحی موتور موشك های سوخت 

مایع
مازیار شفائی روشنی30

یکشنبه

سه شنبه
1401/04/0110هرهفته15-16:30

شیدوش وکیلی پور30 ۱دینامیك سیاالت عددی 2۲۵۰۴۲۲۳01دکتریهوافضا
یکشنبه

سه شنبه
1401/04/0810هرهفته11-12:30

4و3دکتریهوافضا

5دکتریهوافضا

دکتریهوافضا
و7و6

8
180رساله250441401

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

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

 پس از واریز شهریه ترم دکتری5 و 4ترم استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان (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  (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1:  پس از گذراندن

.نمایید



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
1401/03/289زوج12-9پنج شنبه احمد نوحه گر20اکولوژی صنعتی2250425501ارشد

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
1401/03/309زوج19:30-16:30پنج شنبهمحمد جواد  امیری20اکولوژی انسانی2250423801ارشد

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
1401/04/019زوج16:30-13:30پنج شنبهحسین هویدی20آشنایی با عوامل زیان آور محیطی2250425101ارشد

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
جمعهسعید گیوه چی30فناوری ایمنی و ایمنی صنعتی2250425401ارشد

ف 9-12 

ز 13:30-15
1401/04/059هر هفته

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
2250425201ارشد

مدیریت ریسك و ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور 

محیطی
1401/04/079زوج19:30-15جمعه حمیدرضا جعفری30

 ایمنی، بهداشت و

محیط زیست
40پایان نامه4252003001ارشد

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

. جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 



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

1401/03/299زوج12-9پنج شنبه ناصر مهردادی20تصفیه فاضالب های صنعتی2۲۵۰۴۴8801دکتریآب و فاضالب

1401/03/319زوج16:30-13:30پنج شنبه ناصر مهردادی20مباحث ویژه2۲۵۰۴۴7701دکتریآب و فاضالب

1401/04/059زوج12-9جمعهغالمرضا نبی بید هندی20آالینده های آلی پایدار2۲۵۰۴۴7801دکتریآب و فاضالب

2۲۵۰۴۴۹۵01دکتریآب و فاضالب
راهبری تصفیه خانه های آب و 

فاضالب
1401/04/089زوج16:30-13:30جمعهغالمرضا نبی بید هندی20

4و3دکتریآب و فاضالب

5دکتریآب و فاضالب

دکتریآب و فاضالب
و7و6

8
180رساله25044141

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 دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

.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



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 شنبه سعید گیوه چی30برنامه ریزی ریاضی پیشرفته2۲۵۰۴۴۴۵01دکتریسیستم های انرژی
ف 9-12

ز 13:30-15
1401/03/309هر هفته

1401/04/059زوج19:30-15پنج شنبهخسرو اشرفی30تحلیل سیستم های انرژی2۲۵۰۴۴۴۳01دکتریسیستم های انرژی

30کنترل آلودگی های محیط زیست2۲۵۰۴۴۳601دکتریسیستم های انرژی
  ناصر مهردادی

نبی بید هندی
1401/04/079زوج18-13:30جمعه

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 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

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

.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

2250444801دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
تجزیه و تحلیل روش های ارزیابی 

محیط زیست
1401/03/309زوج12-9پنج شنبهمحمد جواد  امیری20

2250198001دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
تجزیه و تحلیل روش های برنامه ریزی 

محیط زیست
20

اسماعیل صالحی

 بهرام ملك محمدی
1401/04/019زوج19:30-16:30پنج شنبه

20توسعه پایدار و مدیریت منابع2250197601دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
حسن هویدی

احمد نوحه گر
1401/04/059زوج12-9جمعه

1401/04/079زوج16:30-13:30جمعهاحمد نوحه گر20برنامه ریزی اکولوژیکی شهر2250197801دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

4و3دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

5دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
و7و6

8
180رساله25015201

.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

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

.نمایید



دکتری: مقطعمهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا :      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

2۲۵۰۴۳۵701دکتریآلودگی هوا
کنترل پیشرفته انتشار آالینده ها از 

منابع ساکن
1401/03/309زوج12-9پنج شنبهمحمد علی زاهد20

2۲۵۰۴۵6۲01دکتریآلودگی هوا
تعدیل و تطابق با تغییر اقلیم 

پیشرفته
1401/04/019زوج19:30-16:30پنج شنبهاحمد نوحه گر20

2۲۵۰۴۴۵۴01دکتریآلودگی هوا
کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در تصفیه 

هوا
1401/04/059زوج12-9جمعهناصر مهردادی20

1401/04/079زوج16:30-13:30جمعهعلیرضا پرداختی11روشهای نوین سنجش و آلودگی هوا2۲۵۰۴۴7601دکتریآلودگی هوا

4و3دکتریآلودگی هوا

5دکتریآلودگی هوا

دکتریآلودگی هوا
و7و6

8
180رساله250441401

 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 

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

.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 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمهندسی محیط زیست گرایش منابع آب:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

20مهندسی رودخانه1۲۵۰۴۳6۳01دکتریمنابع آب
 محمد حسین نیك 

سخن
1401/04/069زوج12-9پنج شنبه

20هیدرولوژی پیشرفته1۲۵۰۴۳6801دکتریمنابع آب
 محمد حسین نیك 

سخن
1401/04/089زوج16:30-13:30پنج شنبه

20مدلسازی سیالب1250452201دکتریمنابع آب
بهرام ملك 

اصل روستا/محمدی
1401/04/069زوج12-9دوشنبه

1401/04/089زوج16:30-13:30دوشنبهبهرام ملك محمدی20مدیریت کیفی روان آب هاى شهرى1250446801دکتریمنابع آب

20مهندسی رودخانه2۲۵۰۴۳6۳01دکتریمنابع آب
 محمد حسین نیك 

سخن
1401/04/069زوج12-9پنج شنبه

20هیدرولوژی پیشرفته2۲۵۰۴۳6801دکتریمنابع آب
 محمد حسین نیك 

سخن
1401/04/089زوج16:30-13:30پنج شنبه

1401/04/019زوج12-9جمعهمجتبی اردستانی20توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی 2۲۵۰۴۴8۱01دکتریمنابع آب

1401/04/049زوج16:30-13:30جمعهمجتبی اردستانی20مدل سازی آب های سطحی2۲۵۰۴۳6701دکتریمنابع آب

4و3دکتریمنابع آب

5دکتریمنابع آب

دکتریمنابع آب
و7و6

8
180رساله250441401

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

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

(است 

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

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

.گیرد

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

.نمایید

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی عمران گرایش سازه:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

رضا عطار نژاد30روش اجزای محدود1250409001ارشدسازه-عمران
دوشنبه

چهارشنبه
1401/03/289هر هفته10:30-12

1401/03/319هر هفته13-9پنجشنبهشهرام وهدانی30تحلیل لرزه ای سازه ها1250411201ارشدسازه-عمران

1401/04/029هر هفته19-16جمعهمحمد خان محمدی30طراحی لرزه ای سازه های بتنی1250409201ارشدسازه-عمران

رضا عطار نژاد30روش اجزای محدود2250409001ارشدسازه-عمران
دوشنبه

چهارشنبه
1401/03/289هر هفته10:30-12

1401/03/319هر هفته13-9پنجشنبهشهرام وهدانی30تحلیل لرزه ای سازه ها2250411201ارشدسازه-عمران

1401/04/029هر هفته19-16جمعهمحمد خان محمدی30طراحی لرزه ای سازه های بتنی2250409201ارشدسازه-عمران

1401/04/069هر هفته19-16سه شنبهسید مهدی زهرایی30االستیسیته یا تئوری ارتجاعی2250410801ارشدسازه-عمران

60پایان نامه۴،۵252003101ارشدسازه-عمران

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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

1401/04/029هر هفته19-17پنجشنبهعاطفه پرورش11مسایل آب ایران2۲۵۰۴۴۳801دکتریعلوم و مهندسی آب

1401/04/059هر هفته15-11دوشنبهسمیه طاهری30مهندسی کنترل سیالب2۲۵۰۴۳7۰01دکتریعلوم و مهندسی آب

1401/04/159هر هفته17:30-13:30شنبهسمیه طاهری21مهندسی رودخانه تکمیلی2۲۵۰۴8۳701دکتریعلوم و مهندسی آب

1401/04/089هر هفته18-16چهارشنبهجواد فرهودی120مدل های فیزیکی و هیدولیکی 2۲۵۰۴8۳۵01دکتریعلوم و مهندسی آب

4و3دکتریعلوم و مهندسی آب

5دکتریعلوم و مهندسی آب

دکتریعلوم و مهندسی آب
و7و6

8
180رساله250441401

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

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

(است 

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

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

.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

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

.نمایید



کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت

امتحان

30مهندسی نرم افزار پیشرفته1250403001ارشد نرم افزار
فرزانه رحمانی 

علیرضا یاری
1401/03/309هر هفته17-13پنج شنبه

1401/04/019هر هفته16-13سه شنبهمریم طایفه محمودی30بازیابی هوشمند اطالعات1250420201ارشد نرم افزار

1401/04/089هر هفته15:30-14چهارشنبهعلی فهیم20سمینار1250412001ارشد نرم افزار

1401/04/069هر هفته12-9سه شنبهعلی فهیم30داده کاوی1250431701ارشدنرم افزار

30مهندسی نرم افزار پیشرفته2250403001ارشد نرم افزار
فرزانه رحمانی 

علیرضا یاری
1401/03/309هر هفته17-13پنج شنبه

1401/04/019هر هفته16-13سه شنبهمریم طایفه محمودی30بازیابی هوشمند اطالعات2250420201ارشد نرم افزار

1401/04/069هر هفته11-8پنج شنبهمحمد صنیعی آباده30سیستم های خبره و مهندسی دانش2250417901ارشد نرم افزار

1401/04/089هر هفته15:30-14چهارشنبهعلی فهیم20سمینار2250412001ارشد نرم افزار

.جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است 6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 60پایان نامه3252003101ارشد نرم افزار

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



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

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی

60پایان نامه۵،6252003101ارشدشبکه های ارتباطی

کارشناسی ارشد: مقطع

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

توضیح

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

روز 

امتحان

30پروتکل های امنیتی 2250412701ارشدفناوری اطالعات
رضا کالنتری

صدرا فتح نوجوان

دوشنبه

پنج شنبه

17-18:30

15-16:30
1401/03/299هر هفته

1401/04/019هر هفته21-18شنبهحمید حاجی سید جوادی30طراحی نرم افزارهای مطمئن2250410201ارشدفناوری اطالعات

1401/04/069هر هفته19-16چهارشنبههدیه ساجدی30سیستم عامل پیشرفته2250414201ارشدفناوری اطالعات

1401/04/089هر هفته11-9پنجشنبه حسین صمیمی20سمینار2250412004ارشدفناوری اطالعات

.جهت ایجاد سرترم در بازه زمانی انتخاب واحد الزامی است 6 و 5ترم  برای دانشجویان فرم تمدید سنواتارسال 60پایان نامه4252003101ارشدفناوری اطالعات

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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


