
ارشد و دکتری:  مقطع مهندسی نفت:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/259هفته فرد15236-9پنجشنبهقربانیان3ریاضیات پیشرفته2250402101ارشدنفت

98/03/289هفته زوج20236-14چهارشنبهنخعی3مکانیک سنگ پیشرفته2250406901دکترینفت

98/03/309هفته فرد15307-9جمعهرسایی3مخازن ترک دار2250460701ارشدنفت

98/04/019هفته فرد20307-15جمعهرسایی2(جبرانی)مبانی مهندسی مخزن2250460201ارشدنفت

98/03/309هفته زوج14236-8چهارشنبهنخعی3طراحی و برنامه ریزی چاه2250408101دکترینفت

98/04/049هفته زوج15236-9پنجشنبهریاحی3ازدیاد برداشت پیشرفته2250403901ارشد و دکترینفت

98/04/069هفته زوج15307-9جمعهصدایی3بهره برداری پیشرفته2250460601ارشد و دکترینفت

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدنفت

6پایان نامه 6250450001ارشدنفت

4دکتری نفت

5دکتری نفت

دکتری نفت
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

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

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی

1393مختص ورودی

.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 واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



مهندسی مکانیک:     رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/309هفته زوج20240-15پنجشنبهصادقی3آلیاژهای سبک2250429001دکتریساخت و تولید - مکانیک 

98/03/259هفته زوج15307-9پنجشنبهاسکویی3ریاضیات پیشرفته2250402102دکتریساخت و تولید - مکانیک 

98/03/289هفته زوج15306-9جمعهپارسا3شکل دادن فلزات2250416201دکتریساخت و تولید - مکانیک 

4یا3دکتریساخت و تولید - مکانیک 

5دکتریساخت و تولید - مکانیک 

دکتریساخت و تولید - مکانیک 
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

  

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

.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 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 



دکتری: مقطع صنایع:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/309هفته زوج16237-9پنجشنبهجوالی3برنامه ریزی ریاضی2250405201دکتریصنایع

19242-16پنجشنبه
13236-9جمعه

98/03/259هفته زوج19240-13جمعهسید علی ترابی3برنامه ریزی و بهینه سازی در زنجیره های تامین2250477201دکتریصنایع

4دکتریصنایع

5دکتریصنایع

دکتریصنایع
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

هفته زوجصنایع 3 01 250477398/03/28 نصیری مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل دکتری

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

9 2

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

.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 



سیستم های انرژی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/259هفته زوج21215-16/30پنجشنبهمهردادی- هویدی3تحلیل سیستم های انرژی2250444301دکتریسیستم های انرژی

98/03/289هفته زوج15241-9جمعهبهنام-امیری3مدل سازی انرژی2250447101دکتریسیستم های انرژی

98/03/309هفته زوج15238-9پنجشنبه دولت شاهی3برنامه ریزی و ریاضی پیشرفته2250444501دکتریسیستم های انرژی

3دکتریسیستم های انرژی

4دکتریسیستم های انرژی

دکتریسیستم های انرژی
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه کالسی و 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 

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



برنامه ریزی محیط زیست:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/259هفته زوج12242-9جمعه هویدی2توسعه پایدار و مدیریت منابع2250197601دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

98/03/289هفته زوج12242-9پنجشنبه امیری2تجزیه و تحلیل ارزیابی محیط زیست2250444801دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

98/03/309هفته زوج19/30246-16/30پنجشنبه نوحه گر2برنامه ریزی اکولوژیکی شهر2250197801دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

98/04/019هفته زوج16/30242-13/30جمعه جعفری2سیاست  محیط زیست2250197901دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

98/04/049هفته زوج16/30239-13/30پنجشنبه نبی2تجزیه و تحلیل روش های برنامه ریزی محیط زیست2250198001دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

3دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

4دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
8و7و6و5

10و9و
18رساله250152001

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

دکتری: مقطع 

  1397-98برنامه کالسی و 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 آلودگی هوا:        رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/259هفته زوج16/30243-13/30جمعهزاهد2کنترل پیشرفته انتشار آالینده ها از منابع ساکن2250435701دکتریآلودگی هوا

98/03/289هفته زوج12243-9جمعه مهردادی2کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در تصفیه هوا2250445401دکتریآلودگی هوا

98/03/309هفته زوج19/30216-16/30پنجشنبه پرداختی2(جبرانی)سنجش و ارزیابی آالینده های هوا2250438801دکتریآلودگی هوا

98/04/019هفته زوج12216-9پنجشنبه اشرفی2تهویه صنعتی2250435901دکتریآلودگی هوا

98/04/049هفته زوج16/30216-13/30پنجشنبه اشرفی2مدل سازی پیشرفته آلودگی هوا2250438901دکتریآلودگی هوا

4دکتریآلودگی هوا

5دکتریآلودگی هوا

18رساله6250441401دکتریآلودگی هوا

 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

 1397-98برنامه کالسی و 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 آب و فاضالب:        رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/259هفته زوج12260-9پنجشنبه مهردادی2تصفیه فاضالب صنعتی2250448801دکتریآب و فاضالب

98/03/289هفته زوج16/30260-13/30پنجشنبه مهردادی2تصفیه نوین فاضالب2250449301دکتریآب و فاضالب

98/03/309هفته زوج19/30260-16/30پنجشنبه نبی2راهبری تصفیه خانه2250449501دکتریآب و فاضالب

98/04/019هفته زوج12240-9جمعه نبی2آالینده های آلی پایدار2250447801دکتریآب و فاضالب

21260-19/30پنجشنبه

15236-13/30جمعه

4دکتریآب و فاضالب

5دکتریآب و فاضالب

18رساله6250441401دکتریآب و فاضالب

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

9 98/04/04هفته زوج2دکتریآب و فاضالب نبی/ مهردادی 2بازیابی و استفاده دوباره آب 01 2504479

.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 



منابع آب:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان
98/03/259هفته زوج12245-9جمعهاردستانی2مباحث پیشرفته2250462001دکتریمنابع آب

98/03/289هفته زوج19/30261-16/30پنجشنبه نیک سخن2هیدرولوژی پیشرفته2250436801دکتریمنابع آب

98/03/309هفته زوج16/30245-13/30جمعه اردستانی2مدلسازی آب های سطحی2250436701دکتریمنابع آب

98/04/019هفته زوج16/30261-13/30پنجشنبه نیک سخن2مهندسی رودخانه2250436301دکتریمنابع آب

98/04/049هفته زوج12261-9پنجشنبه نوحه گر2توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی2250448101دکتریمنابع آب

3دکتریمنابع آب

4دکتریمنابع آب

دکتریمنابع آب
8و7و6و5

10و9و
18رساله250441401

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه کالسی و 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 

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



کارشناسی ارشد: مقطع HSE:       رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان
H S E98/03/259هفته زوج21246-16/30جمعه جعفری3مدیریت ریسک و ارزیابی و کنترل2250425201ارشد

H S E98/03/289هفته زوج16/30201-13/30پنجشنبه هویدی2مدیریت کیفیت هوا و آب و خاک2250425001ارشد

H S E98/03/309هفته زوج15246-9جمعهگیوه چی 3فن آوری ایمنی و ایمنی صنعتی2250425401ارشد

H S E98/04/019هفته زوج19/30201-16/30پنجشنبه امیری2اکولوژی انسانی2250423802ارشد

H S E98/04/049هفته زوج12201-9پنجشنبههویدی 2سیستم های مدیریت محیط زیست و مباحث اقتصادی بهداشت ایمنی2250425301ارشد

H S E4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

H S E1393مختص ورودی4پایان نامه6250201601ارشد

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



هوا و فضا:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/259هفته فرد14224-8جمعهشمس13جریان لزج پیشرفته 2250429301دکتریهوا و فضا

98/03/289هفته فرد20224-14پنجشنبهامی3احتراق اسپری2250405801دکتریهوا و فضا

98/03/309هفته فرد14224-8پنجشنبهکریمیان3آیرودینامیک ناپایا2250423901دکتریهوا 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 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



  

کارشناسی ارشد: مقطع IT:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

IT98/03/259هفته فرد15314-9جمعهحاج سید جوادی3سیستم های عامل پیشرفته2250414201ارشد

IT98/03/289هفته فرد15240-9پنجشنبهخانی3معماری سازمانی فناوری اطالعات2250476001ارشد

IT98/03/309هفته فرد20244-15جمعهحاج سید جوادی3شبکه های حسگر بی سیم2250476501ارشد

IT98/04/019هفته زوج15316-9جمعهصمیمی3امنیت شبکه پیشرفته2250411701ارشد

IT6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشد

IT6پایان نامه6250450001ارشد

کارشناسی ارشد: مقطع کامپیوتر:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/259هفته فرد15314-9جمعهحاج سید جوادی3سیستم عامل پیشرفته2250414201ارشدکامپیوتر

98/03/289هفته زوج20314-15جمعهکاوسی3سیستم های توزیع شده2250405701ارشدکامپیوتر

98/03/309هفته فرد15215-9پنجشنبهمعینی3تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم2250448401ارشدکامپیوتر

98/04/019هفته زوج15240-9پنجشنبهکیهانی پور3پایگاه داده پیشرفته2250410601ارشدکامپیوتر

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدکامپیوتر

6پایان نامه6250450001ارشدکامپیوتر

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی



کارشناسی : مقطع کامپیوتر:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/269هرهفته 11-9سه شنبهبودالیی2روش پژوهش و ارائه8250460101و6کارشناسیکامپیوتر

98/03/289هفته فرد15241-9پنجشنبهانزانی3طراحی زبان های برنامه سازی6250413001کارشناسیکامپیوتر

98/03/309هفته زوج 15-9شنبهبهارلو3شبکه های کامپیوتری پیشرفته6250446201کارشناسیکامپیوتر

98/04/019هفته زوج11315-9پنجشنبهاحمدیان1آز سیستم عامل8250403201و6کارشناسیکامپیوتر

98/03/289هرهفته 17-16سه شنبهسیاردوست1آز ریزپردازنده8250404801کارشناسیکامپیوتر

98/04/049هرهفته 17-16چهارشنبهسقط چیان21آز فیزیک 8250430101و6کارشناسیکامپیوتر

9     کیهانی پور-معینی3پروژه نرم افزار8250469101کارشناسیکامپیوتر

19کارآموزی8250469501کارشناسیکامپیوتر

98/03/319هفته زوج 20-15شنبهعبداللهی3طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال6250403501کارشناسیکامپیوتر

98/03/309هفته زوج15315-9جمعه شعبانخواه3داده کاوی8250431701کارشناسیکامپیوتر

98/04/069هفته فرد20243-15پنجشنبهخانی3آزمون نرم افزار8250472901و6کارشناسیکامپیوتر

98/03/259هفته زوج17306-12پنجشنبهاحمدیان-کیهانی پور3روش های رسمی در مهندسی نرم افزار8250473001و6کارشناسیکامپیوتر

9      2دانش خانواده و جمعیت8252001801کارشناسیکامپیوتر

98/04/059هرهفته 15/30-14سه شنبهرجبی11 ورزش 8252002001و6کارشناسیکامپیوتر

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



سیاست گذاری بازرگانی:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/309هفته زوج20243-15پنجشنبهفرهنگی3مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت2250160701دکتریسیاستگذاری بازرگانی

98/03/319هفته زوج15243-9پنجشنبهشاه حسینی3طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمانهای بازرگانی1250161001دکتریسیاستگذاری 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 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



بازاریابی-بازرگانی:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/309هفته زوج12/30244-7/30جمعهروستا3مدیریت فروش و بازار2250130701دکتریبازاریابی-بازرگانی

98/03/319هفته زوج20244-15پنجشنبهاسفیدانی3تحقیقات بازاریابی پیشرفته2250130301دکتریبازاریابی-بازرگانی

4دکتریبازاریابی-بازرگانی

5دکتریبازاریابی-بازرگانی

دکتریبازاریابی-بازرگانی
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

 1397-98برنامه کالسی و 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 

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

.پردیس و تماس با کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



بازاریابی-بازرگانی:      رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/309هفته زوج15245-9جمعهبودالیی3استراتژی مدیریت منابع انسانی1250142401دکتریمنابع انسانی-بازرگانی

98/03/319هفته زوج20245-15جمعهعلیرضا کوشکی3بررسی روابط فرد و سازمان1250647701دکتریمنابع انسانی-بازرگانی

4دکتریمنابع انسانی-بازرگانی

5دکتریمنابع انسانی-بازرگانی

دکتریمنابع انسانی-بازرگانی
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

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

.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 



کارشناسی ارشد: مقطع مدیریت بازرگانی:       رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/259هرهفته15239-13جمعهنیکوکار2مدیریت استراتژیک پیشرفته2250137501ارشدمدیریت بازرگانی

98/03/289هفته فرد15244-11پنجشنبهحسن قلی پور2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته2250163201ارشدمدیریت بازرگانی

98/03/309هرهفته17241-15پنجشنبهگل محمدی2اخالق و احکام کسب و کار2250163301ارشدمدیریت بازرگانی

98/04/019هرهفته17239-15جمعهبودالیی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته2250138501ارشدمدیریت بازرگانی

98/04/049هرهفته11246-9پنجشنبهاصغری زاده2کاربرد تئوری تصمیم گیری2250163501ارشدمدیریت بازرگانی

98/04/069هفته زوج15244-11پنجشنبهاسفیدانی2مدیریت رفتار مصرف کننده2250163401ارشدمدیریت بازرگانی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدمدیریت بازرگانی

 

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  



کارشناسی ارشد: مقطع عمران:       رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

98/03/259هرهفته12237-9چهارشنبهدولت شاهی3روش اجزاء محدود2250409001ارشدسازه-عمران

98/04/019هفته زوج15215-9پنجشنبهوهدانی3روش های تحلیل لرزه ای سازه ها2250408301ارشدسازه-عمران

98/04/069هفته زوج15237-9جمعهمیرقادری2طراحی لرزه ای سازه های فوالدی2250420001ارشدسازه-عمران

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدسازه-عمران

 1397-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  


