
کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی معماری: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14پنجشنبه1/04/16 0 20-14سه شنبه جانی پور104طراح معماری ارشد 1250554801ارشدمعماری

14چهارشنبه1/04/08 0 16-14چهارشبهمیر رحیمی20روش تحقیق و تدوین پایان نامه125051932ارشدمعماری

14یکشنبه1/04/12 0 19-17چهارشبهمیر رحیمی20معماری و اقلیم1250525701ارشدمعماری

14جمعه1/04/10 0 16-14پنجشنبهابراهیمی20انسان و محیط1250531001ارشدمعماری

14چهارشنبه1/04/01 0 12-10چهارشنبهعلی پور20روش تحقیق و تدوین پایان نامه2250519301ارشدمعماری

14پنجشنبه1/04/09 0 16-9پنجشنبهانصاری- فرضیان204طراح معماری ارشد 2250554901ارشدمعماری

14جمعه1/04/03 0  11-9جمعهابراهیمی20حقوق معماری ارشد2250530601ارشدمعماری

14پنجشنبه1/03/26 0 13-11جمعهتقی بیگلو02مراتب اجرایی ساختمان2250531201ارشدمعماری

60پایان نامه  42520031ارشدمعماری

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمعماری : رشته تحصیلی

درسكروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14سه شنبه1/04/14 0 19-16چهارشنبهخادم زاده30مبانی نظری و تاریخ علم 1250565601دكتریمعماری

14پنجشنبه1/04/09 0 13-9پنجشنبهخاقانی30معماری و فرهنگ اسالمی1250565301دكتریمعماری

14پنجشنبه1/04/16 0 16-13پنجشنبهپارسی30روش های تحقیق پیشرفته در معماری1250565101دكتریمعماری

14دوشنبه1/03/30 0 19-16دوشنبهعینی فر30روش های تحقیق پیشرفته در معماری2250565101دكتریمعماری

14سه شنبه1/04/07 0 17-14سه شنبهحیدری30مبانی نظری فناوری معماری2250565501 دكتریمعماری

14پنجشنبه1/04/16 0 17-14یکشنبه مختاباد30مطالعات تطبیقی در معماری2250546201 دكتریمعماری

4دكتریمعماری

5دكتریمعماری

دكتریمعماری
7و6

و8و
18رساله2502268

  1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

(نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.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
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14سه شنبه1/04/07 0 12-10سه شنبهحیدری۲0آسایش حرارتی و نظریه ها2۲۵۰۵۶۶۲01ارشدمعماری انرژی

14پنجشنبه1/03/26 0 16-14سه شنبهحسینی20روش تحقیق در معماری2250530701ارشدمعماری انرژی

14سه شنبه1/03/31 0 18-16شنبه سهرمضانی پور20مدیریت انرژی در معماری2۲۵۰۵۶۶۵01ارشدمعماری انرژی

14چهارشنبه1/04/08 0 10-8چهارشنبهخلجی۲0سیستم ها و روش های سنجش و ممیزی بنا2۲۵۰۵۱۶۶01ارشدمعماری انرژی

14شنبه1/04/04 0 14-11چهارشنبهكوهساری۰2طراحی عناصر و جزئیات اقلیمی بنا2۲۵۰۵۲۵۸01ارشدمعماری انرژی

 4۲۵۲۰۰۳۱ارشدمعماری انرژی

  1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری داخلی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14جمعه1/04/17 0 20-14دوشنبهمیر رحیمی-هاشمی104طرح معماری داخلی 1250518001ارشدمعماری داخلی 

14دوشنبه1/04/20 0 16-14چهارشنبهاژدری21فن آوری های معماری داخلی125052662ارشدمعماری داخلی

14سه شنبه1/04/14 0 16-14پنجشنبهمیر رحیمی20سمینار هنر معماری در بینش اسالمی1250519601ارشدمعماری داخلی 

14چهارشنبه1/04/01 0 19.30-16چهارشنبهاژدری21فن آوری های معماری داخلی2۲۵۰۵۲۶۶01ارشدمعماری داخلی 

14پنجشنبه1/03/26 0 17-9پنجشنبهمفاخر۲04طرح معماری داخلی 2250519501ارشدمعماری داخلی 

14جمعه1/04/03 0 13-11جمعهابراهیمی10سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته2۲۵۰۵۱۷۹01ارشدمعماری داخلی

 60پایان نامه  42520031ارشدمعماری داخلی

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمدیریت پروژه و ساخت: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14شنبه1/04/18 0 17.30-15سه شنبهسعیدی11نظریه های مدیریت پروژه1250510601ارشدمدیریت پروژه و ساخت

14چهارشنبه1/04/15 0 20.30-18سه شنبهسعیدی11فناوری های نوین ساخت1250508201ارشدمدیریت پروژه و ساخت

14یکشنبه1/04/12 0 11.30-9پنجشنبهمیر رحیمی/ساعد سمیعی11سیستمهای ساختمانی و روشهای اجرا1250506501ارشدمدیریت پروژه و ساخت

14جمعه1/04/10 0 19.30-17پنجشنبهابراهیمی11سمینار و روش تحقیق1250537201ارشدمدیریت پروژه و ساخت

14چهارشنبه1/04/08 0 17.30-15چهارشنبهسعیدی۲11روش های مدیریت پروژه 2250533401ارشدمدیریت پروژه و ساخت

14چهارشنبه1/04/15 0 20-17.30چهارشنبهحسینی نورزاد11مدیریت مالی پروژه2250535301ارشدمدیریت پروژه و ساخت

14شنبه1/04/18 0 14.30-12پنجشنبهطوسی11برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها2250547101ارشدمدیریت پروژه و ساخت

14پنجشنبه1/04/02 0 20.30-18پنجشنبهقادری-پرچمی11مدیریت تداركات2250547301ارشدمدیریت پروژه و ساخت

 60پایان نامه  42520031ارشدمدیریت پروژه و ساخت

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعارتباط تصویری: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14پنجشنبه1/04/09 0 12-9پنجشنبهسپهر12(تایپوگرافی) ۲كارگاه ارتباط تصویری 2250532701ارشدارتباط تصویری

14پنجشنبه1/03/26 0 15.30-13پنجشنبه مهدوی11روش ارائه پروژه های گرافیك2250533101ارشدارتباط تصویری

14جمعه1/04/03 0 16.30-14جمعه عبدی11اجرا و نظارت فنی بر چاپ2250533201ارشدارتباط تصویری

14شنبه  1/03/28 0 19-16.30شنبه  اسدالهی02كارگاه گرافیك محیطی225053301ارشدارتباط تصویری

 60پایان نامه  42520031ارشدارتباط تصویری

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعطراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14چهارشنبه1/04/08 0 11  -8چهارشنبه خداداده112پروژه طراحی صنعتی 22505413ارشدطراحی صنعتی

14چهارشنبه1/04/15 0 13 - 11چهارشنبه اژدری11طراحی كاربر محور 22505407ارشدطراحی صنعتی

14یکشنبه  1/04/05 0 19.30 - 18سه شنبهقلیچ نیا عمرانی201طراحی به كمك كامپیوتر 22505416ارشدطراحی صنعتی

14پنجشنبه1/04/02 12.300  -10پنجشنبهفراهانی11طراحی پایدار22505409ارشدطراحی صنعتی

 60پایان نامه 42520031ارشدطراحی صنعتی

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطعطراحی صنعتی:رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14دو شنبه  1/03/30 0 12-10دوشنبهجعفرنیا-خداداده20اسالمی- طراحی صنعتی و الگوی زندگی ایرانی 2250559601دكتریطراحی صنعتی

14پنجشنبه1/04/09 0 15-13پنجشنبهپور محمدی20شیوه های شناخت طراحانه2250560001دكتریطراحی صنعتی

14پنجشنبه1/03/26 0 13-11پنجشنبهترنس الو-اژدری20مطالعات پیشرفته طراحی2250559701دكتریطراحی صنعتی

14شنبه  1/03/28 0 16-14پنجشنبهاستفانو گوییدی+ بریژیت ولف + اژدری 20سیر علمی طراحی2250559301دكتریطراحی صنعتی

14دو شنبه  1/04/06 0 16-14دوشنبهگنگ + جاللی + خداداده 20مطالعات تطبیقی طراحی2250559901دكتریطراحی صنعتی

4دكتریطراحی صنعتی

5دكتریطراحی صنعتی

دكتریطراحی صنعتی
7و6

و8و
18رساله2502268

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

(نیمسال چهارم است

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 

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

.كارشناس مربوطه انجام می گیرد 



دكتری: مقطع پژوهش هنر:رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14سه شنبه1/04/14 0 10.30-8.30پنجشنبهآژند20پژوهش در هنر معاصر ایران1250515701دكتریپژوهش هنر

14شنبه  1/04/18 0 13-11پنجشنبهآژند20پژوهش در تاریخ نگاری هنر1250527801دكتریپژوهش هنر

14دو شنبه  1/04/20 0 16-14پنجشنبهبلخاری20مبانی دینی هنر1250527701دكتریپژوهش هنر

14پنجشنبه1/04/16 0 18-16پنجشنبهبلخاری20اصول فلسفه هنر و زیبائی شناسی1250527901دكتریپژوهش هنر

14پنجشنبه1/04/09 0 16-14پنجشنبهآژند20روش تحقیق پیشرفته در هنر2250529301دكتریپژوهش هنر

14پنجشنبه1/03/26 0 18-16پنجشنبهآژند20تاریخ تحلیلی هنر2250529201دكتریپژوهش هنر

14پنجشنبه1/04/02 0 10.30-8.30پنجشنبهبلخاری20زبان و بیان در هنر سنتی2250529101دكتریپژوهش هنر

14شنبه  1/03/28 0 13-11پنجشنبهبلخاری20اصول نقد و تحلیل آثار هنری2250533801دكتریپژوهش هنر

14دو شنبه  1/04/06 0 20-18پنجشنبهمحمدی وكیل20زبان و بیان در هنر معاصر2250533701دكتریپژوهش هنر

4دكتریپژوهش هنر

5دكتریپژوهش هنر

دكتریپژوهش هنر
7و6

و8و
18رساله2502268

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

(نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.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  .

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطعشهرسازی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14سه شنبه  1/03/31 0 16-14سه شنبه بهزاد فر20شهرسازی و فرهنگ اسالمی2250512301دكتریشهرسازی

14چهارشنبه1/04/08 160-14چهارشنبهزبردست20روش های كمی و كیفی پیشرفته در شهرسازی2250512401دكتریشهرسازی

14شنبه1/04/04 160-14شنبه پارسی20سمینار تحلیل مسائل شهری ایران2250513401دكتریشهرسازی

14سه شنبه  1/04/07 120-10سه شنبه عزیزی20توسعه شهری پایدار2250512801دكتریشهرسازی

4دكتریشهرسازی

5دكتریشهرسازی

دكتریشهرسازی
7و6

و8و
18رساله2501520

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

(نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.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  .

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع مدیریت تحقیق در عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان

ساعت 

امتحان

14دوشنبه1/03/30 0 18 -20دوشنبهروحانی20داده كاوی در مدیریت2250183201دكتریتحقیق در عملیات

14چهارشنبه1/04/08 0 17 - 19 چهارشنبهآذر20تحقیق در عملیات نرم پیشرفته2250183001دكتریتحقیق در عملیات

14پنجشنبه1/03/26 0 10- 8 پنجشنبه  ثقفی20نظریه های سیستمی2250609301دكتریتحقیق در عملیات

14پنجشنبه1/04/09 0 10 - 12 پنجشنبهیوسفی زنوز20فرآیندهای تصادفی2250183301دكتریتحقیق در عملیات

14پنجشنبه1/04/02 100 - 12 جمعهاصغری زاده20مدلسازی كمی در مدیریت2۲۵۰۱۸۰۸01دكتریتحقیق در عملیات

4دكتریتحقیق در عملیات

5دكتریتحقیق در عملیات

دكتریتحقیق در عملیات
7و6

و8و
18رساله2501520

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

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

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

(نیمسال چهارم است

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
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
روز امتحان

ساعت 

امتحان

14شنبه1/04/04 170 - 15 شنبه منصوری20كاربرد هوش مصنوعی در مدیریت2250182501دكتریتولید و عملیات

14شنبه1/03/28 190 - 17 شنبه عموزاد20مدیریت عملیات خدمات پیشرفته2250182801دكتریتولید و عملیات

14دوشنبه1/03/30 0 17 - 15 یکشنبه محقر20برنامه ریزی و كنترل تولید پیشرفته2250611901دكتریتولید و عملیات

14دوشنبه1/04/06 170 - 15 دوشنبهجعفرنژاد20سسیستم های نوآوری پیشرفته2250609401دكتریتولید و عملیات

14پنجشنبه1/03/26 0 8 -  10 پنجشنبه  ثقفی20نظریه های سیستمی2250609301دكتریتولید و عملیات

4دكتریتولید و عملیات

5دكتریتولید و عملیات

دكتریتولید و عملیات
7و6

و8و
18رساله2501520

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

(نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.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 

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع سیستمها-مدیریت صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
روز امتحان

ساعت 

امتحان
14چهارشنبه1/04/08 0 15-13شنبهحسن قلی پور-(خارج)عموزاد 20روش شناسی علم مدیریت 1۲۵۰۱۸۲۰01دكتریسیستمها- صنعتی

14دوشنبه1/04/06 170 - 15شنبهجهانیان20نظریه های سیستمی1250609302دكتریسیستمها- صنعتی

14پنجشنبه1/03/26 0 15-13دوشنبهجعفرنژاد20(جبرانی)مدیریت تولید و عملیات پیشرفته1۲۵۰۶۱۲۳01دكتریسیستمها- صنعتی

14شنبه1/04/11 200-18شنبهصفری20علم مدیریت فازی1۲۵۰۱۸۲۱01دكتریسیستمها- صنعتی

14دوشنبه1/04/19 0 18-16دوشنبهحیدری20(جبرانی)كاربرد تئوری تصمیم گیری 1۲۵۰۱۶۳۵01دكتریسیستمها- صنعتی

14شنبه1/04/04 190 - 17 شنبه منصوری20كاربرد هوش مصنوعی در مدیریت2250182502دكتریسیستمها- صنعتی

14دوشنبه1/04/06 170 - 15 دوشنبهجعفرنژاد20سسیستم های نوآوری پیشرفته2250609401دكتریسیستمها- صنعتی

14دوشنبه1/03/30 0 20 - 18 دوشنبهروحانی20داده كاوی در مدیریت2250183901دكتریسیستمها- صنعتی

14چهارشنبه1/04/08 0 19 - 17 چهارشنبهآذر20تحقیق در عملیات نرم پیشرفته2250183001دكتریسیستمها- صنعتی

14پنجشنبه1/03/26 0 10 -8 پنجشنبه ثقفی20نظریه های سیستمی2250609301دكتریسیستمها- صنعتی

4دكتریسیستمها- صنعتی

5دكتریسیستمها- صنعتی

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

(نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دكتریسیستمها- صنعتی
7و6

و8و
18رساله2501520

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

 40پایان نامه 42520030ارشدكیفیت و بهره وری- مدیریت صنعتی

 1400-1401برنامه 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 



دکتری: مقطعبهداشت مواد غذایی:رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئو

ری

عم

لی
ساعت روز(دكتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه

روز 

امتحان
ساعت 

14شنبه1/04/04 0 12.30-10شنبهمیثاقی11مدیریت بهداشت صنایع غذایی2۲۵۰۷۰۹۸01دكتریبهداشت مواد غذایی

14شنبه1/03/28 15.300-13شنبهگندمی-میثاقی11سم شناسی مواد غذایی2۲۵۰۷۰۹701دكتریبهداشت مواد غذایی

14دوشنبه1/03/30 0 17-15 و دوشنبه10-12سه شنبهخنجری-آخوندزاده22بهداشت و بازرسی گوشت2۲۵۰۷۱۰۶01دكتریبهداشت مواد غذایی

14سه شنبه1/04/07 15.300-13سه شنبهگندمی11اصول نگهداری و بسته بندی مواد غذایی2250709901دكتریبهداشت مواد غذایی

4دكتریبهداشت مواد غذایی

5دكتریبهداشت مواد غذایی

دكتریبهداشت مواد غذایی
7و6

و8و
18رساله2520034

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

(نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.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

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  .

 1400-1401برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان 

(نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله


