
دکتری:  مقطع مهندسی نفت:    رشته تحصیلی

تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

97/03/319امین شهیدی3مهندسی بهره برداری پیشرفته2250460601دکترینفت

97/04/089نخعی3موارد ویژه2250420101دکترینفت

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدنفت

6پایان نامه 6250450001ارشدنفت

4دکتری نفت

5دکتری نفت

دکتری نفت
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

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

 دکتری پس از 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 

.انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

 1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی

1393مختص ورودی



دکتری:  مقطع مهندسی مکانیک:     رشته تحصیلی

تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

97/04/019حداد3ابزارشناسی و ماشین کاری پیشرفته2250448301دکتریساخت و تولید - مکانیک 

97/03/299آرایی3فرایندهای مونتاژ2250448201دکتریساخت و تولید - مکانیک 

97/04/089حامدی3مباحث منتخب2250419501دکتریساخت و تولید - مکانیک 

4یا3دکتریساخت و تولید - مکانیک 

5دکتریساخت و تولید - مکانیک 

دکتریساخت و تولید - مکانیک 
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

  

 دکتری پس از 5 و 4یا3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 

.انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری:  مقطع صنایع:      رشته تحصیلی

تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

97/04/019نصیری3روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی2250448901دکتریصنایع

97/03/319شکوری3پیش بینی و آنالیز سری های زمانی2250448501دکتریصنایع

4دکتریصنایع

5دکتریصنایع

دکتریصنایع
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 

.انجام می گیرد 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

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



دکتری:  مقطع سیستم های انرژی:    رشته تحصیلی

تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

97/04/079حداد-هویدی3تحلیل سیستم های انرژی2250444301دکتریسیستم های انرژی

97/04/089حداد- پازکی3مدل سازی انرژی2250447101دکتریسیستم های انرژی

97/04/099پازکی-حداد3برنامه ریزی و ریاضی پیشرفته2250444501دکتریسیستم های انرژی

3دکتریسیستم های انرژی

4دکتریسیستم های انرژی

دکتریسیستم های انرژی
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

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

واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 

.انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 



دکتری:  مقطع برنامه ریزی محیط زیست:      رشته تحصیلی

تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

97/04/079هویدی2توسعه پایدار و مدیریت منابع2250197601دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

97/04/079امیری2براورد ظرفیت برد زیستگاها2250197701دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

97/04/089نوحه گر2 برنامه ریزی اکولوژیکی شهر2250197801دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

97/04/089جعفری2 سیاست  محیط زیست2250197901دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

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

زیست
97/04/079نبی2

3دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

4دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

 دکتری پس 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 

.مربوطه انجام می گیرد 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری:  مقطع آلودگی هوا:        رشته تحصیلی

تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

97/04/089نبی بیدهندی2کنترل انتشار آالینده های گازی از منابع ساکن2250435701دکتریآلودگی هوا

97/04/079زاهد2مدیریت مهندسی آلودگی هوا2250436001دکتریآلودگی هوا

97/03/299مهردادی2کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در تصفیه هوا2250445401دکتریآلودگی هوا

97/04/019پرداختی2سنجش و ارزیابی آالینده های هوا2250438801دکتریآلودگی هوا

97/03/299امیری-هویدی2مباحث ویژه2250447701دکتریآلودگی هوا

4دکتریآلودگی هوا

5دکتریآلودگی هوا

18رساله6250226801دکتریآلودگی هوا

 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

.شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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



دکتری:  مقطع آب و فاضالب:        رشته تحصیلی

تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

97/04/079مهردادی2 تصفیه فاضالب صنعتی2250448801دکتریآب و فاضالب

97/04/079نبی2 راهبری تصفیه خانه2250439401دکتریآب و فاضالب

97/04/089نبی2 آالینده های آلی پایدار2250447801دکتریآب و فاضالب

97/04/079نبی-مهردادی2بازیابی و استفاده دوباره آب2250447901دکتریآب و فاضالب

97/04/089مهردادی2فرآیند های جذبی در تصفیه آب و فاضالب2250448001دکتریآب و فاضالب

4دکتریآب و فاضالب

5دکتریآب و فاضالب

18رساله6250226801دکتریآب و فاضالب

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

واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 

.انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 



دکتری:  مقطع منابع آب:      رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان
97/04/099اردستانی2مدلسازی آب های زیرزمینی2250436901دکتریمنابع آب

97/04/079نیک سخن2هیدرولوژی پیشرفته2250436801دکتریمنابع آب

97/04/069اردستانی2مدلسازی آب های سطحی2250436701دکتریمنابع آب

97/04/089نیک سخن2مهندسی رودخانه2250436301دکتریمنابع آب

97/04/089نوحه گر2توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی 2250448101دکتریمنابع آب

3دکتریمنابع آب

4دکتریمنابع آب

دکتریمنابع آب
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دکتری پس از 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 

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



ارشد:  مقطع HSE:       رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان
H S E97/03/279جعفری3مدیریت ریسک و ارزیابی و کنترل2250425201ارشد

H S E97/04/019هویدی2 مدیریت کیفیت هوا و آب و خاک2250425001ارشد

H S E97/04/079گیوه چی3 فن آوری ایمنی و ایمنی صنعتی2250425401ارشد

HSE97/04/099امیری2 ارزیابی اثرات محیط زیست2250423702ارشد

HSE97/03/299هویدی2 سیستم های مدیریت محیط زیست و مباحث اقتصادی بهداشت ایمنی 2250425301ارشد

HSE4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

HSE1393مختص ورودی4پایان نامه6250201601ارشد

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



 

دکتری:  مقطع پلیمر:     رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان

97/03/299کفاشی3ریولوزی پلیمر و کامپوزیت2250419001دکتریپلیمر

97/04/079زاهدی3بیوپلیمرها2250447501دکتریپلیمر

97/04/099رضائیان3چسبها و پوششهای پیشرفته پلیمری2250421701دکتریپلیمر

4یا3دکتریپلیمر

5دکتریپلیمر

دکتریپلیمر
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دکتری 5 و 4یا3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 

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

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



دکتری:  مقطع هوا و فضا:      رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان

97/03/319کریمیان3آیرودینامیک ناپایا1250423901دکتریهوا و فضا

97/04/019امی3مباحث منتخب در آیرودینامیک1250443301دکتریهوا و فضا

3دکتریهوا و فضا

4دکتریهوا و فضا

دکتریهوا و فضا
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

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

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دکتری پس از 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 

.انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



ارشد:  مقطع IT:      رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان

IT97/03/279پاینده3پروتکل های امنیتی2250412701ارشد

IT97/03/319صمیمی3امنیت شبکه2250411701ارشد

IT97/04/089سیدجوادی3سیستم های کامپیوتری امن2250418701ارشد

IT9پروژهصمیمی2سمینار2250401301ارشد

IT6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشد

IT6پایان نامه6250450001ارشد

ارشد:  مقطع کامپیوتر:      رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان

97/04/089سیدجوادی3ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری2250443001ارشدکامپیوتر

97/04/019کیهانی پور3پایگاه داده پیشرفته2250410601ارشدکامپیوتر

97/03/279معینی3تحلیل  سیستم های داده های حجیم2250448401ارشدکامپیوتر

پروژهمعینی2سمینار2250401302ارشدکامپیوتر

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدکامپیوتر

6پایان نامه6250450001ارشدکامپیوتر

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی



کارشناسی:  مقطع کامپیوتر:      رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان

97/03/239کاظمی3معماری کامپیوتر4250442601کارشناسیکامپیوتر

97/03/279احمدیان3طراحی الگوریتم4250403201کارشناسیکامپیوتر

97/03/319کیهانی پور3پایگاه داده4250442801کارشناسیکامپیوتر

97/04/039حمیدرضا طاهرخانی3هوش مصنوعی6250401701و4کارشناسیکامپیوتر

97/04/089ساجدی3اصول طراحی کامپایلر4250447201کارشناسیکامپیوتر

97/03/239کاظمی3ریزپردازنده و زبان اسمبلی6250446101کارشناسیکامپیوتر

97/03/299احمدیان3مهندسی نرم افزار6250446601کارشناسیکامپیوتر

97/03/319سقط چیان1آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر6250448701کارشناسیکامپیوتر

97/04/059سیاردوست1آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری6250446401کارشناسیکامپیوتر

97/03/279کاظمی3شبکه های کامپیوتری6250446201کارشناسیکامپیوتر

97/04/069هادی امیری3سیگنال ها و سیستم ها6250448601کارشناسیکامپیوتر

97/04/099دانشورکیان3زبان فارسی6252001602کارشناسیکامپیوتر

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری:  مقطع سیاست گذاری بازرگانی:      رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان

97/04/019جوانمردی3طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمان های بازرگانی3250161001دکتریسیاستگذاری بازرگانی

97/04/019حقیقی نسب3استراتژیهای بازرگانی3250160901دکتریسیاستگذاری بازرگانی

4دکتریسیاستگذاری بازرگانی

5دکتریسیاستگذاری بازرگانی

دکتریسیاستگذاری بازرگانی
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

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

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دکتری پس از 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 

.انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری:  مقطع بازاریابی-بازرگانی:      رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان

97/04/019اسفیدانی3بازاریابی صنعتی2250130401دکتریبازاریابی-بازرگانی

97/04/029آقایی3بازاریابی بین المللی پیشرفته2250134501دکتریبازاریابی-بازرگانی

4دکتریبازاریابی-بازرگانی

5دکتریبازاریابی-بازرگانی

دکتریبازاریابی-بازرگانی
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

 دکتری پس از 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس مربوطه 

.انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



ارشد:  مقطع مدیریت بازرگانی:       رشته تحصیلی
تاریخ امتحاندکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان

97/04/059حقیقی2مدیریت استراتژیک بازاریابی2250163801ارشدمدیریت بازرگانی

97/03/299میرعمادی2مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی2250163901ارشدمدیریت بازرگانی

97/04/029اسفیدانی2بازاریابی صنعتی و خدمات2250164001ارشدمدیریت بازرگانی

97/04/079میرعمادی2مدیریت تبلیغات و برند2250163701ارشدمدیریت بازرگانی

97/04/099میرا2مدیریت رفتار مصرف کننده2250163401ارشدمدیریت بازرگانی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدمدیریت بازرگانی

1396-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  


