
ارشد و دکتری:  مقطع مهندسی نفت:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته فرد13.30202-8چهارشنبهنخعی3(فرد)جریان سیاالت در محیط متخلخل2250450401ارشدنفت

96/10/269هفته فرد19218-14چهارشنبهنخعی3(فرد)مهندسی حفاری پیشرفته2250420901ارشدنفت

96/10/299هفته فرد19202-14چهارشنبهامین شهیدی3(فرد)چاه پیمایی پیشرفته2250428401ارشدنفت

96/11/049هفته فرد   نخعی2(فرد)سمینار2250407601ارشدنفت

96/11/279هفته فرد15113-9پنجشنبهریاحی3(فرد)ازدیاد برداشت به روش تزریق آب 2250426901دکترینفت

96/10/269هفته فرد 15-9پنجشنبهقویدل سیوکی3(فرد)مبانی زمین شناسی2250450101ارشدنفت

96/11/049هفته فرد15302-9جمعهمژده سجادی3مدل سازی و شبیه سازی مخزن2250460801ارشدنفت

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدنفت

6پایان نامه 6250450001ارشدنفت

4دکتری نفت

5دکتری نفت

دکتری نفت
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

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

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

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی



مهندسی مکانیک:     رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته زوج16303-9پنجشنبهآرائی3(زوج)جوشکاری پیشرفته1250418201دکتریساخت و تولید - مکانیک 

96/10/269هفته فرد16303-9پنجشنبهصادقی3(فرد)مواد و روش های تولید آلیاژهای سبک1250429001دکتریساخت و تولید - مکانیک 

96/10/299هفته زوج16303-9جمعهحداد3(زوج)روش های پرداخت سطوح1250444201دکتریساخت 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 

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 



مکاترونیک:     رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته زوج16113-9پنجشنبهاسکویی3(زوج)هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته3250420701ارشدمکاترونیک

96/10/269هفته زوج16302-9جمعهاسکویی3(زوج)کنترل پیشرفته3250453101ارشدمکاترونیک

96/10/299هفته زوج    13مکاترونیک1250401601ارشدمکاترونیک

هفته زوج21302-16جمعهرشید نژاد3(زوج)کنترل جبرانی32504020ارشدمکاترونیک

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدمکاترونیک

6پایان نامه6250450001ارشدمکاترونیک

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

ارشد: مقطع 



ارشد: مقطع صنایع:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

9 96/11/01هفته فرد16302-9پنجشنبهحیدری3زنجیره تامین تحلیلی1250419801دکتریصنایع

96/11/049هفته فرد16113-9جمعهنصیری3زمانبندی پروژهدر حال فعال سازی1دکتریصنایع

96/11/019هفته فرد16216-9جمعهجوالی3(فرد) برنامه ریزی ریاضی2250405201دکتریصنایع

96/11/049هفته فرد16316-9پنجشنبهسجادی3(فرد)شبیه سازی کامپیوتری2250432401دکتریصنایع

4دکتریصنایع

5دکتریصنایع

دکتریصنایع
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 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  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 



سیستم های انرژی:    رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته فرد14.30216-9چهارشنبهحداد-پازکی3مدل سازی و مهندسی محیط زیست1250443501دکتریسیستم های انرژی

96/10/299هفته فرد18246-13پنجشنبههویدی 3کنترل آلودگی های محیط زیست1250443601دکتریسیستم های انرژی

96/11/049هفته فرد14.30241-9جمعهنبی بیدهندی3تصفیه فاضالب و انرژی1250443701دکتریسیستم های انرژی

96/10/269هفته فرد12306-9پنجشنبهاسماعیلی2) جبرانی(مبانی مهندسی محیط زیست1250432801دکتریسیستم های انرژی

96/10/239هفته فرد14.30219-9پنجشنبهپازکی-حداد3تحلیل سیستم های انرژی2250444301دکتریسیستم های انرژی

96/10/299هفته فرد19.30242-14.30پنجشنبه پازکی3مدل سازی انرژی2250447101دکتریسیستم های انرژی

96/11/049هفته فرد19.30215-14.30چهارشنبهحداد3برنامه ریزی و ریاضی پیشرفته2250444501دکتریسیستم های انرژی

3دکتریسیستم های انرژی

4دکتریسیستم های انرژی

دکتریسیستم های انرژی
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

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  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول 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 



برنامه ریزی محیط زیست:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته فرد12310-9جمعههویدی2مدیریت سوانح1250444701دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

96/10/299هفته فرد13310-9پنجشنبهامیری2تجزیه و تحلیل روش های ارزیابی محیط زیست1250444801دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

96/10/269هفته فرد19.30216-16.30چهارشنبهنوحه گر2نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست1250444901دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

96/04/019هفته فرد16239-13چهارشنبهجعفری2اقتصاد محیط زیست1250445001دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

96/11/049هفته فرد16104-13پنجشنبهامیری-نبی2(جبرانی)آمایش سرزمین1250445101دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

3دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

4دکتریبرنامه ریزی محیط زیست

دکتریبرنامه ریزی محیط زیست
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

 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 

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 

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع آلودگی هوا:        رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته فرد13112-9پنجشنبهنوحه گر2تعدیل و تطابق با تغییر اقلیم1250436101دکتریآلودگی هوا

96/10/269هفته فرد16112-13پنجشنبهاشرفی2تهویه صنعتی1250435901دکتریآلودگی هوا

96/11/049هفته فرد19.30200-16.30پنجشنبهاشرفی2مدلسازی آلودگی هوای پیشرفته1250438901دکتریآلودگی هوا

96/10/299هفته فرد12215-9جمعهاسماعیلی2انرژی و محیط زیست1250434801دکتریآلودگی هوا

96/11/019هفته فرد16305-13جمعهپرداختی2(جبرانی)ارزیابی و سالمت ریسک آالینده های هوا1250445201دکتریآلودگی هوا

96/11/049هفته فرد12314-9پنجشنبهنبی بیدهندی2کنترل انتشار آالینده های گازی از منابع ساکن2250435701دکتریآلودگی هوا

96/10/239هفته فرد16200-13پنجشنبهزاهد2مدیریت مهندسی آلودگی هوا2250436001دکتریآلودگی هوا

96/10/269هفته فرد12305-9جمعهپرداختی2ارزیابی و مدیریت ریسک سالمت انسانها و آالینده های شیمیایی زیست محیطی2250441701دکتریآلودگی هوا

96/10/299هفته فرد19.30238-16.30پنجشنبهاسماعیلی-نبی2درس ویژه2250433901دکتریآلودگی هوا

96/11/019هفته فرد16306-13جمعهراشدی2ذرات معلق در اتمسفر2250442001دکتریآلودگی هوا

4دکتریآلودگی هوا

5دکتریآلودگی هوا

18رساله6250226801دکتریآلودگی هوا

.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 

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 

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطع آب و فاضالب:        رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته فرد12112-9جمعهراشدی2طراحی بیوراکتورها1250445601دکتریآب و فاضالب

96/10/269هفته فرد16307-13جمعهمهردادی2جمع آوری فاضالب و کنترل آبهای سطحی1250439601دکتریآب و فاضالب

96/11/049هفته فرد12311-9پنجشنبهمهردادی2تصفیه تکمیلی فاضالب2250433701و1دکتریآب و فاضالب

96/10/299هفته فرد16311-13پنجشنبهمهردادی-نبی2تصفیه آب صنعتی2250446701و1دکتریآب و فاضالب

96/10/239هفته فرد19.30111-16.30پنجشنبهمهردادی-نبی2استفاده مجدد از پساب-درس ویژه2250433901دکتریآب و فاضالب

96/10/269هفته فرد13307-9جمعهمهردادی2تصفیه و دفع لجن2250433001دکتریآب و فاضالب

96/11/019هفته فرد19.30112-16.30جمعهامیری2(جبرانی)ارزیابی اثرات محیط زیست1250423701دکتریآب و فاضالب

4دکتریآب و فاضالب

5دکتریآب و فاضالب

18رساله6250226801دکتریآب و فاضالب

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 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

.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
96/10/239هفته فرد13311-9جمعهزاهد2مدیریت کیفی روان آبهای شهری2250446801و1دکتریمنابع آب

96/10/269هفته فرد12307-9پنجشنبهنیک سخن2حمل رسوب 2250437101و1دکتریمنابع آب

96/11/049هفته فرد16307-13پنجشنبهنیک سخن2هیدروانفورماتیک2250446901و1دکتریمنابع آب

96/10/299هفته فرد16311-13جمعهملک محمدی2کیفیت آبهای زیرزمینی2250447001و1دکتریمنابع آب

96/11/019هفته فرد19.30311-16.30جمعهملک محمدی2  (جبرانی)مدیریت کیفی منابع آب1250436601دکتریمنابع آب

3دکتریمنابع آب

4دکتریمنابع آب

دکتریمنابع آب
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 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول 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 



کارشناسی ارشد: مقطع بیوتکنولوژی:      رشته تحصیلی

مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هرهفته13216-9پنجشنبهمستوفی3پدیده های انتقال3250418601ارشدبیوتکنولوژی

3سوخت های زیست محیطی3250418401ارشدبیوتکنولوژی
-(فرد)صراف زاده

(زوج)توکلی
96/10/269هرهفته13310-9جمعه

96/10/299هرهفته16216-13پنجشنبهرشیدی23بیوتکنولوژی 3250418501ارشدبیوتکنولوژی

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدبیوتکنولوژی

6پایان نامه6250450001ارشدبیوتکنولوژی

1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

1393مختص ورودی

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  



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

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان
H S E96/10/269هفته فرد16253-13پنجشنبهگیوه چی2حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی 1250423301ارشد

H S E96/11/049هفته فرد12242-9پنجشنبهگیوه چی2محاسبات مهندسی در ایمنی و محیط زیست1250423401ارشد

H S E96/10/239هفته فرد19.30219-16.30پنجشنبهنوحه گر2(جبرانی)روش تحقیق1250411501ارشد

HSE96/11/019هفته فرد19.30201-16.30چهارشنبهاسماعیلی2(جبرانی)مبانی مهندسی محیط زیست1250432802ارشد

HSE96/10/299هفته فرد12312-9جمعهامیری2اکولوژی انسانی1250423801ارشد

HSE96/10/249هفته فرد16312-13جمعههویدی2مدیریت بهداشت محیط و ایمنی1250423501ارشد

HSE96/11/059هفته فرد19.30312-16.30جمعهحیدری-هویدی2آشنایی با عوامل زیان آور محیط1250425101ارشد

HSE96/11/059هفته فرد13200-9پنجشنبههویدی2مدیریت مواد زائد خطرناک3250423601ارشد

HSE96/11/239هفته فرد19.30222-16.30چهارشنبهجعفری2برنامه ریزی و مدیریت پروژه3250426301ارشد

HSE96/11/049هفته فرد16221-13جمعهحیدری2سمینار3250406901ارشد

HSE96/11/019هفته فرد16310-13پنجشنبهنوحه گر2اکولوژی صنعتی3250425501ارشد

HSE4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشد

HSE1393مختص ورودی4پایان نامه6250201601ارشد

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



پلیمر:     رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته زوج19202-15چهارشنبهحسن جعفری3(زوج)نانوکامپوزیت های پلیمری1250420601دکتریپلیمر

96/10/269هفته زوج16302-9پنجشنبههاشمی مطلق3(زوج)مدلسازی و ریاضیات پیشرفته1250420501دکتریپلیمر

96/10/299هفته زوج16216-9جمعهمطهری مقدم3(زوج)مکانیک پیشرفته کامپوزیت های پلیمری1250420401دکتریپلیمر

4یا3دکتریپلیمر

5دکتریپلیمر

دکتریپلیمر
9و8و7و6

10و
18رساله250226801

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

 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 



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

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته زوج20316-14پنجشنبهامی3موتور احتراق داخلی پیشرفته1250429901دکتریهوا و فضا

96/10/269هرهفته19316-16جمعهشمس طالقانی3مباحث منتخب در آیرودینامیک1250443301دکتریهوا و فضا

96/11/049هفته زوج14316-8پنجشنبهسعید کریمیان13دینامیک سیاالت محاسباتی 1250422301دکتریهوا و فضا

96/10/299هفته زوج20316-14جمعهاسکویی3ریاضیات پیشرفته1250450601دکتریهوا 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 کالسی و امتحانات نیمسال اول 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

IT96/10/239هفته فرد16240-9پنجشنبهپاینده3معما شناسی کاربردی3250412801و1ارشد

IT96/11/019هرهفته16111-13جمعهصمیمی3مباحث پیشرفته در امنیت اطالعات3250417701و1ارشد

IT96/10/269هرهفته12111-9جمعهصمیمی3مبانی امنیت اطالعات1250402701ارشد

IT96/10/299هفته زوج16111-9پنجشنبهعرب سرخی3امنیت تجارت الکترونیک1250419101ارشد

IT6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشد

IT6پایان نامه6250450001ارشد

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

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هفته فرد16223-9جمعهکاوسی3سیستم های توزیع شده1250405701ارشدکامپیوتر

96/10/269هفته زوج16220-9جمعهسیدجوادی3سیستم عامل پیشرفته1250414201ارشدکامپیوتر

96/10/299هفته فرد16315-9پنجشنبهشعبان خواه3داده کاوی1250431701ارشدکامپیوتر

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدکامپیوتر

1393مختص ورودی6پایان نامه6250450001ارشدکامپیوتر

1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1393مختص ورودی

1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  



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

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/239هرهفته12202-9جمعهپیروزمند3ساختمان داده ها3250432001کارشناسیکامپیوتر

96/10/279هرهفته16202-13جمعهپیروزمند3مدارهای منطقی3250431901کارشناسیکامپیوتر

96/10/299هرهفته16238-13چهارشنبهعابدیان3آمار و احتمال مهندسی3250445901کارشناسیکامپیوتر

96/11/019هفته زوج16201-9پنجشنبهمرتضی حیدری3(زوج)مدارهای الکتریکی5250446001و3کارشناسیکامپیوتر

96/11/059هرهفته12237-9چهارشنبهانزانی3اصول طراحی کامپایلر5250447201کارشناسیکامپیوتر

96/10/279هرهفته13313-9جمعهکیهانی پور3سیستم های عامل5250402801کارشناسیکامپیوتر

96/10/299هرهفته20238-17چهارشنبهعابدیان3ریاضیات مهندسی5250446501کارشناسیکامپیوتر

96/10/239هرهفته16313-13جمعهکیهانی پور3هوش مصنوعی5250401701کارشناسیکامپیوتر

96/11/059هرهفته19202-16جمعهکیهانی پور3تحلیل و طراحی سیستم ها3250442901کارشناسیکامپیوتر

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



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

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/289هفته فرد15105-9جمعهودادهیر3فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی1250160802دکتریسیاستگذاری بازرگانی

96/10/309هفته فرد15252-9پنجشنبهطبرسا3مبانی فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت1250160702دکتریسیاستگذاری بازرگانی

96/10/289هفته فرد15242-9جمعهاعرابی3مدیریت و سیاستگذاری در سطح ملی3250160401دکتریسیاستگذاری بازرگانی

96/10/309هفته فرد21242-15جمعهاعرابی3کنترلهای استراتژیک بازرگانی3250161101دکتریسیاستگذاری بازرگانی

3دکتریسیاستگذاری بازرگانی

4دکتریسیاستگذاری بازرگانی

دکتریسیاستگذاری بازرگانی
8و7و6و5

10و9و
18رساله250226801

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول 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 



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

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/289هفته زوج15244-9پنجشنبهودادهیر3فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی2250160801و1دکتریبازاریابی-بازرگانی

96/10/309هرهفته15246-9جمعهطبرسا3مبانی فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت2250160701و1دکتریبازاریابی-بازرگانی

96/11/039هفته زوج12202-9پنجشنبهاسفیدانی3بازاریابی صنعتی3250130401دکتریبازاریابی-بازرگانی

96/10/309هفته زوج18237-15جمعهحقیقی3بازاریابی بین المللی پیشرفته3250134501دکتریبازاریابی-بازرگانی

3دکتریبازاریابی-بازرگانی

4دکتریبازاریابی-بازرگانی

دکتریبازاریابی-بازرگانی
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 کالسی و امتحانات نیمسال اول 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 مدیریت بازرگانی:       رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/11/039هرهفته11236-9جمعهطیبی2نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته1250163101ارشدمدیریت بازرگانی

96/10/279هرهفته17217-15پنجشنبهاصغری زاده2تحلیل آماری1250123901ارشدمدیریت بازرگانی

96/10/309هرهفته16219-14جمعهمیرعمادی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته1250163201ارشدمدیریت بازرگانی

96/10/289هرهفته14233-12پنجشنبهجعفرگل محمدی2اخالق و احکام کسب و کار1250163301ارشدمدیریت بازرگانی

96/10/249هرهفته11220-9پنجشنبهبودالیی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته1250138501ارشدمدیریت بازرگانی

96/10/309هرهفته11237-9جمعهحقیقی2مدیریت استراتژیک بازاریابی3250163801ارشدمدیریت بازرگانی

96/10/289هرهفته17107-15پنجشنبهمیرعمادی2مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی3250163901ارشدمدیریت بازرگانی

96/11/049هرهفته14202-12پنجشنبهاسفیدانی2بازاریابی صنعتی و خدمات3250164001ارشدمدیریت بازرگانی

96/10/249هرهفته14219-12جمعهمیرعمادی2اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری3250164101ارشدمدیریت بازرگانی

96/11/039هرهفتهمعرفی17-15جمعهمیرا2روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت3250163601ارشدمدیریت بازرگانی

4پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4و3ارشدمدیریت بازرگانی

 1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  



 

حسابداری:     رشته تحصیلی
مکانساعت روزدکتر/مدرسواحددرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

96/10/269هفته فرد13237-9پنجشنبهتهرانی2تئوری های مدیریت و سرمایه گذاری01درحال فعال سازی1دکتریحسابداری

96/10/249هفته فرد21217-17پنجشنبهاصغری زاده2تحلیل آماری پیشرفته برای تحقیقات کمی و کیفی1250190801دکتریحسابداری

96/10/289هفته فرد12110-8.30جمعهخواجوی2روش تحقیق کیفی1250190901دکتریحسابداری

4یا3دکتریحسابداری

5دکتریحسابداری

دکتریحسابداری
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 کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
دکتری: مقطع 

 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



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

هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

هرهفته 18-15پنجشنبه

هفته زوج218

هفته فرد254

هرهفته 18-15پنجشنبه

هفته زوج218

هفته فرد254

96/11/019هفته زوج16221-9چهارشنبهرمضانیان پور3تکنولوژی عالی بتن1250415501ارشدعمران

6پایان نامه5۲۵۲۰۰۳101و4و3ارشدعمران

1393مختص ورودی6پایان نامه6250450001ارشدعمران

 و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  

1250408901ارشدعمران

3عمران 01 2504099 1 9ارشد

9

96/10/23

96/10/26 دولت شاهی3دینامیک سازه
12-9جمعه

1396-97برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

9-12 جمعه
دولت شاهی ریاضیات عالی مهندسی


