
کارشناسی:مقطعمعماری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
روز تحویل/تاریخ امتحان(دکتر)مدرس عملی

ساعت 

امتحان

9سه شنبه97/10/25شوهانی-نجفی11انسان طبیعت معماری1250502501کارشناسیمعماری

9شنبه97/10/29دانشور کیان20زبان فارسی1252001601کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/11/04شوهانی-نجفی111بیان معماری 1250528701کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/11/03شوهانی-نجفی105مقدمات طراحی معماری 1250501301کارشناسیمعماری

9شنبه97/10/22ساعد 20مصالح ساختمانی1250501101کارشناسیمعماری

9سه شنبه97/11/02شمس20ریاضیات معماری1250519401کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/10/27شمس20ایستایی1250501201کارشناسیمعماری

نداردنداردگل محمدی100مهارت زندگی 1252002701کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/11/04هاشمی_نجفی101اسکیس1,3,4250502401کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/11/03هاشمی_کسرایی305مقدمات طراحی معماری 3,4250535201کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/11/04صباحی_کسرایی302بیان 3,4250535101کارشناسیمعماری

9یکشنبه97/10/23ثابت فرد120ساختمان 3,4250504101کارشناسیمعماری

9یکشنبه97/10/23ثابت فرد120ساختمان 5,6,7250504101کارشناسیمعماری

9جمعه97/10/28ثابت فرد11ارایه معماری به کمک رایانه3,4250543801کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/10/26خادم زاده30آشنایی با اصول حفاظت و مرمت5250544301کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/11/04صباحی205طرح معماری 5250510001کارشناسیمعماری

9یکشنبه97/10/30کبیر صابر120معماری معاصر 5250544001کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/11/03خونساری220معماری اسالمی 5250535501کارشناسیمعماری

9سه شنبه97/10/25شمس30مقاومت مصالح و سازه های فلزی5250535801کارشناسیمعماری

9یکشنبه97/10/23ساعد220ساختمان 5250544201کارشناسیمعماری

 97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



9سه شنبه97/11/02ناصر نصیر20مبانی نظری معماری5250506401کارشناسیمعماری

9سه شنبه97/10/25دولتشاهی30مقاومت مصالح و سازه های فلزی6250535802کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/11/04هاشمی _خادم زاده305طرح معماری 6250544101کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/11/03کبیر صابر220معماری اسالمی 6250535502کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/10/27سروش20تاسیات الکترونیکی6250503301کارشناسیمعماری

9یکشنبه97/10/23ثابت فرد220ساختمان 7,6250544202کارشناسیمعماری

9جمعه97/10/28ابراهیمی12تحلیل و طراحی روستا6250535601کارشناسیمعماری

9شنبه97/10/22ابراهیمی20مبانی نظری معماری6250506402کارشناسیمعماری

9سه شنبه97/11/02ناصرنصیر20فرایند طراحی6250528501کارشناسیمعماری

9شنبه97/10/29دولتشاهی11متره و براورد7250508601کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/11/11خونساری-صبری405طراحی معماری 7250514101کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/10/27سروش20تاسیات الکترونیکی7250503301کارشناسیمعماری

9یکشنبه97/10/30خونساری220معماری معاصر 7250509901کارشناسیمعماری

9چهارشنبه97/10/26پورعبداهلل20طراحی ساختمانهای بتنی7250543701کارشناسیمعماری

9سه شنبه97/10/25شمس30مقاومت مصالح و سازه های فلزی7250535803کارشناسیمعماری

9پنجشنبه97/10/20آکوچکیان01(خانمها)2تربیت بدنی 252002001عمومیکارشناسیمعماری

9جمعه97/10/21رجبی01(آقایان)2تربیت بدنی 252002002عمومیکارشناسیمعماری

14پنجشنبه97/10/27علیدادی20تاریخ تحلیلی صدر اسالم252001201عمومیکارشناسیمعماری

9شنبه97/10/29علیدادی120اندیشه اسالمی 252000101عمومیکارشناسیمعماری



کارشناسی ارشد:مقطعمهندسی معماری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
روزتحویل/تاریخ امتحانمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9پنجشنبه97/10/27میر رحیمی20روش تحقیق و تدوین پایان نامه1250519301ارشدمعماری

9سه شنبه97/10/25میر رحیمی20معماری و اقلیم1250525701ارشدمعماری

9یکشنبه97/10/30کبیر صابر20حکمت معماری در ایران1250528101ارشدمعماری

9جمعه97/10/28ابراهیمی20برنامه دهی و روش های طراحی1250528001ارشدمعماری

9پنجشنبه97/11/04ساعد- ناصرنصیر104طراح معماری ارشد 1250554801ارشدمعماری

9پنجشنبه97/11/18فرضیان304طرح معماری 01و3250530502ارشدمعماری

9سه شنبه97/11/02پرچمی20حقوق معماری3250530601ارشدمعماری

9سه شنبه97/11/02ابراهیمی20مراتب اجرایی ساختمان3250531201ارشدمعماری

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدمعماری

 60پایان نامه4250530801ارشدمعماری

 97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمعماری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
روزتحویل/تاریخ امتحانمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9سه شنبه97/10/25کیانی30معماری معاصر1250544701دکتریمعماری

9پنجشنبه97/10/27اعتصام30مباحث منتخب در معماری1250546501دکتریمعماری

9جمعه97/10/28آژند30معماری اسالمی1250544901دکتریمعماری

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریمعماری

180(دکتری)رساله 62502268دکتریمعماری

 97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری انرژی: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
روزتحویل/تاریخ امتحانمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9پنجشنبه97/11/11آبروش-سروش103طراحی معماری و انرژی 1250516101ارشدمعماری انرژی

14پنجشنبه97/10/27آبروش11شبیه سازی انرژی  و کاربرد نرم افزار 1250517201ارشدمعماری انرژی

9شنبه97/10/29میر رحیمی20معماری، اقلیم و آسایش1250516401ارشدمعماری انرژی

9سه شنبه97/10/25مندگاری20انتقال حرارت1250516701ارشدمعماری انرژی

9یکشنبه97/10/23مندگاری20 ممیزی1250516601ارشدمعماری انرژی

9پنجشنبه97/11/04حیدری13طراحی شهری و انرژی01و3250508002ارشدمعماری انرژی

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدمعماری انرژی

60پایان نامه4250514301ارشدمعماری انرژی

 97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری داخلی: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
روزتحویل/تاریخ امتحانمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9سه شنبه97/10/25خداداده20مهندسی عوامل انسانی1250548101ارشدمعماری داخلی 

9پنجشنبه97/11/04انصاری104طرح معماری داخلی 1250518001ارشدمعماری داخلی 

9پنجشنبه97/10/27فقیه حبیبی20تاریخ و مبانی نظری  معماری داخلی 1250526701ارشدمعماری داخلی 

9یکشنبه97/10/30خداداده21فن آوریهای معماری داخلی1250526601ارشدمعماری داخلی 

9شنبه97/10/22فقیه حبیبی10سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته1250517901ارشدمعماری داخلی 

9سه شنبه97/11/02انصاری20سمینار  هنر معماری در بینش اسالمی3250519601ارشدمعماری داخلی 

9پنجشنبه97/11/04صبری-مفاخر304طراحی معماری  داخلی 01و3250527502ارشدمعماری داخلی

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدمعماری داخلی

60پایان نامه4250529001ارشدمعماری د اخلی

 97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعارتباط تصویری: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
روزتحویل/تاریخ امتحانمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9چهارشنبه97/11/03فدوی12(تصویر سازی در گرافیک)3/کارگاه ارتباط تصویری3250532801ارشدارتباط تصویری

9پنجشنبه97/11/04فدوی20گرافیک و هنر جدید3250532401ارشدارتباط تصویری

9سه شنبه97/11/02عبدی 11روش ارائه پروژه های گرافیک3250533101ارشدارتباط تصویری

 9460پایان نامه  از ورودی مهر 4252003101ارشدارتباط تصویری

33پایان نامه4250510801ارشدارتباط تصویری

 97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی و کارشناسی ارشد: مقطعطراحی صنعتی: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
روزتحویل/تاریخ امتحان(دکتر)مدرس عملی

ساعت 

امتحان

14پنجشنبه97/10/27علیدادی20تاریخ تحلیلی صدر اسالم1252001201کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه97/10/29دانشور کیان30زبان فارسی1252001601کارشناسیطراحی صنعتی

نداردنداردگل محمدی100مهارت زندگی 1252002701کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه97/11/02اصل فالح 21مبانی هنرهای تجسمی1250535901کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه97/10/28آژند20آشنایی با تاریخ هنر1250536801کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه97/10/22             آقا رفیعی                11(چوب)1کارگاه مواد  1250537701کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه97/10/26صامت حقیقی11نقشه کشی صنعتی مقدماتی1250537501کارشناسیطراحی صنعتی

9پنجشنبه97/11/04صامت حقیقی02کارگاه طراحی مقدماتی1250536101کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه97/10/23سقط چیان20ریاضی پیش1250520101کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه97/10/25خداداده20اصول ارگونومی3250536901کارشناسیطراحی صنعتی

9شنبه97/10/22سقط چیان20مکانیک3250537301کارشناسیطراحی صنعتی

9پنجشنبه97/11/04محمودزاده102 مدلسازی3250536401کارشناسیطراحی صنعتی

14پنجشنبه97/10/27علیدادی20تاریخ تحلیلی صدر اسالم3252001201کارشناسیطراحی صنعتی

9پنجشنبه97/11/04محمودزاده02حجم سازی3250521001کارشناسیطراحی صنعتی

 97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



9پنجشنبه97/11/03مزینانی- شهامت پور311کارگاه مواد 3250537901کارشناسیطراحی صنعتی

9سه شنبه97/11/02اصل فالح20تاریخ معاصر طراحی صنعتی3250538701کارشناسیطراحی صنعتی

9جمعه97/11/12صامت حقیقی02تکنیک های رندرینگ3250538201کارشناسیطراحی صنعتی

9یکشنبه97/10/23صامت حقیقی11پرسپکتیو3250536701کارشناسیطراحی صنعتی

9چهارشنبه97/11/03خداداده11روش شناسی طراحی صنعتی1250540601ارشدطراحی صنعتی

9چهارشنبه97/10/26فاطمی نیا11طراحی کاربر محور1,3250540701ارشدطراحی صنعتی

9جمعه97/10/28اژدری11معنا شناسی و نقد آثار طراحی صنعتی1,3250541001ارشدطراحی صنعتی

9یکشنبه97/10/30 اصل فالح01کارآفرینی1,3250541901ارشدطراحی صنعتی

9سه شنبه97/11/02 اصل فالح11رفتار شناسی مشتری1,3250541101ارشدطراحی صنعتی

9یکشنبه97/10/23قلیچ نیا201طراحی به کمک کامپیوتر 3250541601ارشدطراحی صنعتی

9پنجشنبه97/11/04خداداده212پروژه طراحی صنعتی  3250541401ارشدطراحی صنعتی

33پایان نامه4250542301ارشدطراحی صنعتی



 دکتری: مقطعپژوهش هنر :  :رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
روزتحویل/تاریخ امتحانمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9سه شنبه97/10/25آژند20روش تحقیق پیشرفته در هنر1250529301دکتریپژوهش هنر

9شنبه97/10/29آژند20پژوهش در تاریخ نگاری هنر1250527801دکتریپژوهش هنر

9یکشنبه97/10/23بسحاق20مبانی دینی هنر1250527701دکتریپژوهش هنر

9یکشنبه97/10/30بلخاری20اصول فلسفه هنر و زیبائی شناسی1250527901دکتریپژوهش هنر

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع4دکتریپژوهش هنر

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریپژوهش هنر

180(دکتری)رساله 62502268دکتریپژوهش هنر

 97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی



 کارشناسی ارشد: مقطعمدیریت پروژه و ساخت:  رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
روزتحویل/تاریخ امتحانمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9چهارشنبه97/10/26اژدری11فن آوریهای نوین ساخت125050820ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9جمعه97/10/28سقط چیان-اژدری11کاربرد هوش مصنوعی در مدل سازی و بهینه سازی125054760ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9سه شنبه97/10/25عموزاد11 روش های آماری و تحقیق در عملیات در مدیریت1250528901ارشدمدیریت پروژه و ساخت

9شنبه97/10/29عموزاد111روش های مدیریت پروژه1250530901ارشدمدیریت پروژه و ساخت

 97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری:مقطعمدیریت تحقیق در عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
روزتاریخ امتحانمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9پنجشنبه97/10/27مهرگان20(جبرانی)تحقیق در عملیات 1250110301دکتریتحقیق در عملیات

9شنبه97/10/29مهرگان20مدلسازی کمی در مدیریت1250180801دکتریتحقیق در عملیات

9جمعه97/10/28عموزاد20روش شناسی علم مدیریت1250182001دکتریتحقیق در عملیات

9یکشنبه97/10/30ربیعه20پویایی سیستم ها1250180701دکتریتحقیق در عملیات

9چهارشنبه97/10/26مهرگان20تصمیم گیری با معیارهای چندگانه3250612101دکتریتحقیق در عملیات

9یکشنبه97/10/30مهرگان20نظریه های سیستمی3250609301دکتریتحقیق در عملیات

9سه شنبه97/11/02عباسیان20فرآیندهای تصادفی3250183301دکتریتحقیق در عملیات

9پنجشنبه97/10/27عبدلی20سیستم های پشتیبان تصمیم3250183401دکتریتحقیق در عملیات

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریتحقیق در عملیات

180(دکتری)رساله 62502268دکتریتحقیق در عملیات

97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمدیریت تولید در عملیات: رشته تحصیلی
درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
روزتاریخ امتحانمدرسعملی

ساعت 

امتحان

9شنبه97/10/29مهرگان20مدلسازی کمی در مدیریت125018080دکتریتولید در عملیات

9پنجشنبه97/10/27عموزاد20مدیریت تولید 1250152401دکتریتولید در عملیات

9جمعه97/10/28عموزاد20روش شناسی علم مدیریت1250182001دکتریتولید در عملیات

9یکشنبه97/10/30ربیعه20پویایی سیستم ها1250180701دکتریتولید در عملیات

9پنجشنبه97/10/27عموزاد20  مدیریت عملیات خدمات پیشرفته3250182801دکتریتولید در عملیات

9شنبه97/10/29عموزاد20استراتژی تولید و عملیات3250182701دکتریتولید در عملیات

9سه شنبه97/11/02رضوی20کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت3250182501دکتریتولید در عملیات

9یکشنبه97/10/23رضوی20سیستم های نوآوری پیشرفته3250609401دکتریتولید در عملیات

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دکتریتولید در عملیات

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریتولید در عملیات

180(دکتری)رساله 62502268دکتریتولید در عملیات

97-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 


