
کارشناسی: مقطعمعماری: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
(دکتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعت روز 

9جمعه97/04/08علیدادی20تفسیر موضوعی قرآن252001401عمومیکارشناسیمعماری

9شنبه97/04/09گل محمدی20دانش خانواده و جمعیت252001801عمومیکارشناسیمعماری

9جمعه97/04/01آکوچکیان01(خانمها)1تربیت بدنی 01 2520019عمومیکارشناسیمعماری

9جمعه97/04/01رجبی01(آقایان)1تربیت بدنی 252001902عمومیکارشناسیمعماری

9سه شنبه97/04/05زرین30زبان انگلیسی252001702عمومیکارشناسیمعماری

9شنبه97/04/02وهابی20ایستایی2250501201کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/03/23شوهانی11ارایه معماری به کمک رایانه2250543801کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/03/31کبیر صابر20آشنایی با معماری جهان2250501901کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/03/30وکیلی20سیستم های ساختمانی2250503503کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/04/07نجفی205مقدمات طراحی معماری 2250501501کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/04/07کسرایی202بیان معماری 2250501601کارشناسیمعماری

9شنبه97/04/09دولتشاهی11نقشه برداری4250501001کارشناسیمعماری

9جمعه97/04/08کسرایی- نجفی105طراحی معماری 4250535701کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/03/30وکیلی20سیستم های ساختمانی4250503501کارشناسیمعماری

9سه شنبه97/03/29ناصر نصیر20فرآیند طراحی4250503901کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/04/07ثابت فرد11ارایه معماری به کمک رایانه4250543802کارشناسیمعماری

9شنبه97/04/02نجفی-شوهانی101اسکیس4250502401کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/03/30وکیلی20سیستم های ساختمانی5250503501کارشناسیمعماری

9جمعه97/04/08ابراهیمی-هاشمی214طراحی معماری 5250503701کارشناسیمعماری

 96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



9پنجشنبه97/04/07ثابت فرد11ارایه معماری به کمک رایانه5250543801کارشناسیمعماری

9یکشنبه97/04/03خادم زاده21آشنایی با اصول مرمت5250544301کارشناسیمعماری

9شنبه97/04/02هاشمی-شوهانی201اسکیس5250503801و6کارشناسیمعماری

9شنبه97/04/09دولتشاهی11نقشه برداری5250501001کارشناسیمعماری

9یکشنبه97/03/27ابراهیمی120معماری معاصر 6250544001کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/03/31ابراهیمی02مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری6250543901کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/04/06خوانساری220معماری اسالمی 6250535501کارشناسیمعماری

9یکشنبه97/04/03خادم زاده21آشنایی با اصول مرمت6250544301کارشناسیمعماری

9سه شنبه97/03/29ناصر نصیر20مبانی نظری معماری6250506401کارشناسیمعماری

9جمعه97/04/08خادم زاده-      ثابت فر305طراحی معماری 6250544101کارشناسیمعماری



کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی معماری: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
مدرس

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9پنجشنبه97/03/31کبیر صابر20حکمت معماری در ایران2250528101ارشدمعماری

9پنجشنبه97/03/31ساعد سمیعی20مراتب اجرایی ساختمان2250531201ارشدمعماری

9جمعه97/04/08صبری لقایی-ناصر نصیر204طراح معماری ارشد 2250525501ارشدمعماری

 96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری:مقطعمعماری: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
مدرس

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9پنجشنبه97/03/31حقیر30مبانی شکل گیری فضا2250519001دکتریمعماری

9پنجشنبه97/04/07حیدری30مسایل محیطی بنا2250520001دکتریمعماری

9جمعه97/04/01خاقانی30معماری اسالمی2250544901دکتریمعماری

 96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری انرژی: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
مدرس

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9جمعه97/04/08صبری لقایی-میررحیمی203طراحی معماری و انرژی 2250516201ارشدمعماری انرژی

9چهارشنبه97/03/30میررحیمی20روش پژوهش و رساله نگاری2250516802ارشدمعماری انرژی

9پنجشنبه97/03/31گل محمدی20مبانی معرفتی2250516301ارشدمعماری انرژی

9شنبه97/04/02حیدری20معماری، اقلیم و آسایش2250516401ارشدمعماری انرژی

 96-97برنامه  امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری داخلی: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
مدرس

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9جمعه97/04/08فرضیان204طرح معماری داخلی 2250519501ارشدمعماری داخلی 

9چهارشنبه97/03/30قلیچ نیا11کاربرد پیشرفته کامپیوتر در معماری داخلی2250519201ارشدمعماری داخلی 

9چهارشنبه97/04/06اژدری20مدیریت طراحی و بازاریابی1250519101ارشدمعماری داخلی 

9یکشنبه97/03/27فقیه حبیبی10سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته2250517901ارشدمعماری داخلی 

 96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعارتباط تصویری: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
مدرس

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9پنجشنبه97/04/07اسداللهی02کارگاه گرافیک محیطی2250533001ارشدارتباط تصویری

9پنجشنبه97/04/07اسداللهی12(تایپوگرافی)2/کارگاه ارتباط تصویری2250532701ارشدارتباط تصویری

9پنجشنبه97/04/07عبدی20تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری2250532201ارشدارتباط تصویری

9پنجشنبه97/04/07عبدی11اجرا و نظارت فنی بر چاپ2250533201ارشدارتباط تصویری

 

 96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی: مقطعطراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
(دکتر)مدرس 

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9چهارشنبه97/03/30امامی 12ساختار رنگ2250536001کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه97/03/29سقط چیان130ریاضی کاربردی 2250537001کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه97/04/02وهابی20ایستایی2250501201کارشناسیطراحی صنعتی

9پنجشنبه97/03/31صامت حقیقی11هندسه ترسیمی2250536601کارشناسیطراحی صنعتی

9پنجشنبه97/04/07اصل فالح 20تاریخ طراحی صنعتی2250522501کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه97/04/08     سقاییان              11، فلز2کارگاه مواد2250537801کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه97/04/03صامت حقیقی11نقشه کشی صنعتی پیشرفته2250537601کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه97/04/05صامت حقیقی02کارگاه طراحی پیشرفته2250536201کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه97/04/08علیدادی20تفسیر موضوعی قرآن252001401عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه97/04/09گل محمدی20دانش خانواده و جمعیت252001801عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه97/04/01آکوچکیان01(خانمها)1تربیت بدنی 01 2520019عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه97/04/01رجبی01(آقایان)1تربیت بدنی 252001902عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه97/04/05زرین30زبان انگلیسی252001702عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

 96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعطراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
مدرس

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9چهارشنبه97/03/30اژدری11طراحی راهبردی2250540801ارشدطراحی صنعتی

9شنبه97/04/02خداداده20مهندسی عوامل انسانی2250548101ارشدطراحی صنعتی

9چهارشنبه97/03/30اژدری20زبان تخصصی225540401ارشدطراحی صنعتی

9پنجشنبه97/04/07خداداده12 طراحی صنعتی 1پروژه 2250510601ارشدطراحی صنعتی

9پنجشنبه97/03/31رستم خانی11طراحی پایدار2250540901ارشدطراحی صنعتی

9جمعه97/04/08اصل فالح01مهارتهای ارتباطی و روشهای ایده2250541801ارشدطراحی صنعتی

 96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری:مقطعپژوهش هنر : طراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
مدرس

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9پنجشنبه97/03/31نامور مطلق20زبان و بیان در هنر معاصر2250533701دکتریپژوهش هنر

9جمعه97/04/01نامور مطلق20اصول نقد و تحلیل آثار هنری2250533801دکتریپژوهش هنر

9چهارشنبه97/04/06آژند20روش تحقیق پیشرفته در هنر2250529301دکتریپژوهش هنر

9پنجشنبه97/04/07آژند20تاریخ تحلیلی هنر2250529201دکتریپژوهش هنر

9شنبه97/04/02بسحاق20زبان و بیان در هنر سنتی2250529101دکتریپژوهش هنر

 96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع مدیریت تحقیق در عملیات: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی

عمل

ی
مدرس

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9شنبه97/05/20شکوری گنجوی20 علم مدیریت فازی2250182101دکتریتحقیق در عملیات

9پنجشنبه97/03/31مهرگان20تحقیق در عملیات نرم پیشرفته2250183001دکتریتحقیق در عملیات

9سه شنبه97/05/16شکوری گنجوی20پویایی سیستمها2250180701دکتریتحقیق در عملیات

96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع مدیریت تولید و عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
مدرس

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعتروز

9شنبه97/05/20شکوری گنجوی20 علم مدیریت فازی1250182101دکتریتولید در عملیات

9پنجشنبه97/03/31جعفرنژاد20مدیریت زنجیره تامین پیشرفته1250182601دکتریتولید در عملیات

9سه شنبه97/05/16شکوری گنجوی20پویایی سیستمها1250180701دکتریتولید در عملیات

96-97برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


