
روز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

9چهارشنبه97/11/03مژده سجادی3مدلسازی و شبیه سازی مخزن1250460801ارشد و دكترینفت

9پنجشنبه97/10/27نخعی-قویدل3مباحث ویژه1250407301دكترینفت

9جمعه97/10/28نخعی3حفاری دریایی1250411401دكترینفت

9شنبه97/10/22محمد امامی3چاه پیمایی پیشرفته1250428401ارشد و دكترینفت

9سه شنبه97/10/25نخعی2سمینار1250412002ارشدنفت

9جمعه97/10/28حداد3ابزارشناسی و ماشین كاری پیشرفته1250448301دكتریساخت و تولید - مکانیک 

9پنجشنبه97/10/27آرایی3جوشکاری پیشرفته1250418201دكتریساخت و تولید - مکانیک 

9شنبه97/10/29فرجی3مواد و روش های تولید آلیاژ های سبک1250429001دكتریساخت و تولید - مکانیک 

9پنجشنبه97/10/27علی حاجی آقا بزرگی3(96ورودی )مهندسی مجدد و مدیریت تغییر3250408601دكتریصنایع

9پنجشنبه97/10/28نصیری3(97ورودی)مدل های زمانبندی پروژه1250447301دكتریصنایع

9پنجشنبه97/10/27نصیری3(97ورودی )برنامه ریزی عدد صحیح1250414801دكتریصنایع

14پنجشنبه97/11/04حیدری3(97ورودی)زنجیره تامین تحلیلی1250419801دكتریصنایع

9چهارشنبه97/11/03نصیری3پیش بینی و آنالیز سری های زمانی3250448501دكتریصنایع

9جمعه97/10/28جوالی3(96ورودی )فرایندهای احتمالی3250428901دكتریصنایع

9پنجشنبه97/10/27مهردادی3كنترل آلودگی های محیط زیست1250443601دكتریسیستم های انرژی

9جمعه97/10/28بهنام3مدل سازی و مهندسی محیط زیست1250443501دكتریسیستم های انرژی

9شنبه97/10/29نبی3تصفیه فاضالب و انرژی1250443701دكتریسیستم های انرژی

9جمعه97/10/28نوحه گر2نظریه های برنامه ریزی و محیط زیست1250444901دكتریبرنامه ریزی محیط زیست

9پنجشنبه97/10/27نبی-امیری2(جبرانی)آمایش سرزمین1250445101دكتریبرنامه ریزی محیط زیست

14چهارشنبه97/10/26مرتضی اسدی2اقتصاد محیط زیست1250445001دكتریبرنامه ریزی محیط زیست

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



14جمعه97/10/28هویدی2مدیریت سوانح1250444701دكتریبرنامه ریزی محیط زیست

14پنجشنبه97/10/27امیری2 ظرفیت برد1250197701دكتریبرنامه ریزی محیط زیست

9چهارشنبه97/11/03راشدی2انرژی و محیط زیست1250434801دكتریآلودگی هوا

9چهارشنبه97/11/03نوحه گر2تعدیل و تطابق با تغییرات آب و هوا1250436101دكتریآلودگی هوا

9جمعه97/10/28پرداختی2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های هوا 1250445201دكتریآلودگی هوا

9سه شنبه97/11/02امیری2مباحث ویژه1250447701دكتریآلودگی هوا

9پنجشنبه97/10/27زاهد2مهندسی آلودگی هوا1250436001دكتریآلودگی هوا

14پنجشنبه97/10/27نبی2 تصفیه آب صنعتی1250446701دكتریآب و فاضالب

9پنجشنبه97/10/27مهردادی2تصفیه تکمیلی فاضالب1250433701دكتریآب و فاضالب

9جمعه97/10/28مهردادی2جمع آوری فاضالب و كنترل آب های سطحی1250449101دكتریآب و فاضالب

پنجشنبه

جمعه

14جمعه97/10/28پرداختی2ارزیابی ریسک سالمت آالینده های آب1250449201دكتریآب و فاضالب

9پنجشنبه97/10/27نیک سخن2حمل رسوب1250437101دكتریمنابع آب

9جمعه97/10/28نیک سخن2هیدروانفورماتیک1250446901دكتریمنابع آب

9شنبه97/10/29زاهد2تعیین بار آلودگی در محیط هاى آبی1250452501دكتریمنابع آب

9چهارشنبه97/11/03اردستانی2مدل سازی آب های زیرزمینی1250436901دكتریمنابع آب

9سه شنبه97/11/02اردستانی2(جبرانی)هیدرودینامیک آب های سطحی1250436501دكتریمنابع آب

H S E9شنبه97/10/22گیوه چی2حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی1250423301ارشد

H S E9سه شنبه97/10/25گیوه چی2محاسبات مهندسی در ایمنی و محیط زیست1250423401ارشد

H S E9پنجشنبه97/10/27نوحه گر 2(جبرانی)روش تحقیق1250429401ارشد

HS E9جمعه97/10/28امیری2 ارزیابی اثرات محیط زیست1250423702ارشد

HS E9شنبه97/10/29هویدی2مدیریت بهداشت محیط و ایمنی1250423501ارشد

HS E9شنبه97/10/29هویدی2آشنایی با عوامل زیان آور محیطی1250425101ارشد

HS E9چهارشنبه97/10/26نوحه گر2اكولوژی صنعتی2250425501ارشد

HS E9پنجشنبه97/10/27هویدی2مدیریت مواد زاید صنعتی و خطرناک2250423601ارشد

HS E9جمعه97/10/28نبی2سمینار2250412001ارشد
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9جمعه97/10/28كریمیان3دینامیک سیاالت محاسباتی پیشرفته1250422301دكتریهوا و فضا

14پنجشنبه97/10/27امی3اصول طراحی جلوبرنده پیشرفته1250424401دكتریهوا و فضا

9چهارشنبه97/11/03شمس3آیرودینامیک پیشرفته1250421101دكتریهوا و فضا

IT9جمعه97/10/28صمیمی3امنیت پایگاه داده1250431601ارشد

IT9شنبه97/10/22بهارلو3شبکه های كامپیوتری پیشرفته1250402601ارشد

IT9سه شنبه97/10/25صمیمی2سمینار1250412003ارشد

9شنبه97/10/22بهارلو3شبکه های كامپیوتری پیشرفته1250402601ارشدنرم افزار-كامپیوتر

9سه شنبه97/10/25شعبانخواه3مباحث ویژه در نرم افزار3250403101ارشدنرم افزار-كامپیوتر

9جمعه97/10/28شعبانخواه3داده كاوی1250431701ارشدنرم افزار-كامپیوتر

9چهارشنبه97/11/03معینی3وب معنایی1250412501ارشدنرم افزار-كامپیوتر

9چهارشنبه97/11/03معینی3موتورهای جستجو و وب كاوی3250472601ارشدنرم افزار-كامپیوتر

9شنبه97/10/22بهارلو3مهندسی اینترنت7250409101كارشناسیكامپیوتر

9سه شنبه97/10/25عبداللهی3طراحی زبان های برنامه سازی7250413001كارشناسیكامپیوتر

9شنبه97/10/29خانی3تعامل انسان و كامپیوتر7250414301كارشناسیكامپیوتر

9پنجشنبه97/10/27احمدیان3طراحی شی گرای سیستم ها7250414601كارشناسیكامپیوتر

9شنبه97/10/22بهارلو3ریزپردازنده و زبان اسمبلی5250446101كارشناسیكامپیوتر

9جمعه97/10/28احمدیان3مهندسی نرم افزار5250446601كارشناسیكامپیوتر

9سه شنبه97/10/25عبداللهی3نظریه زبان ها و ماشین ها5250442501كارشناسیكامپیوتر

9پنجشنبه97/11/04سیاردوست3طراحی كامپیوتری سیستم های دیجیتال7250403501كارشناسیكامپیوتر

9سه شنبه97/11/02سیاردوست2زبان تخصصی7250412101و5كارشناسیكامپیوتر

9چهارشنبه97/11/03كیهانی پور3سیستم های عامل5250402801كارشناسیكامپیوتر

9پنجشنبه97/10/27عابدیان3ریاضیات مهندسی5250446501كارشناسیكامپیوتر

9جمعه97/10/28نظری3فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در بازرگانی1250160801دكتریسیاستگذاری بازرگانی

9پنجشنبه97/10/27ابراهیمی3استراتژیهای بازرگانی1250160901دكتریسیاستگذاری بازرگانی



14جمعه97/10/28اعرابی3كنترلهای استراتژیک بازرگانی3250161101دكتریسیاستگذاری بازرگانی

9جمعه97/10/28اعرابی3مدیریت و سیاستگذاری در سطح ملی3250160401دكتریسیاستگذاری بازرگانی

9پنجشنبه97/10/27فرهنگی3مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160702دكتریبازاریابی-بازرگانی

9جمعه97/10/28نظری3فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در بازرگانی1250160802دكتریبازاریابی-بازرگانی

9پنجشنبه97/10/27كرم پور3مدیریت فروش و بازار3250130701دكتریبازاریابی-بازرگانی

9جمعه97/10/28كرم پور3تحقیقات بازاریابی پیشرفته3250130301دكتریبازاریابی-بازرگانی

9پنجشنبه97/10/27فرهنگی3مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160701دكتریمنابع انسانی-بازرگانی

9جمعه97/10/28نظری3فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در بازرگانی1250160801دكتریمنابع انسانی-بازرگانی

9پنجشنبه97/10/27حقیقی2مدیریت استراتژیک پیشرفته3250137501ارشدمدیریت بازرگانی

9چهارشنبه97/11/03اسفیدانی2روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته در مدیریت3250163601و1ارشدمدیریت بازرگانی

9سه شنبه97/10/25زندی منش2اصول مذاكرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری3250164101و1ارشدمدیریت بازرگانی

9یکشنبه97/10/30اصغری زاده2كاربرد تئوری تصمیم گیری3250163501ارشدمدیریت بازرگانی

9پنجشنبه97/10/27نیکوكار2 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته1250163101ارشدمدیریت بازرگانی

9شنبه97/10/29اصغری زاده2تحلیل آماری1250123901ارشدمدیریت بازرگانی

9سه شنبه97/10/25دولت شاهی3دینامیک سازه1250408901ارشدسازه-عمران

9چهارشنبه97/11/03دولت شاهی3ریاضیات عالی مهندسی1250409901ارشدسازه-عمران

9شنبه97/10/22دولت شاهی2سمینار1250412004ارشدسازه-عمران


