
کارشناسی: مقطعمعماری: رشته تحصیلی
ساعتتاریخ امتحانمکانساعت روز(دکتر)مدرس عملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

198/04/059آتلیه 12-9چهارشنبهنجفی-شوهانی202بیان 2250501601کارشناسیمعماری

998/03/319آتلیه 11-9پنجشنبهساعد 120ساختمان 2250503501کارشناسیمعماری

198/04/069آتلیه 18-11پنجشنبهنجفی-کسرایی205مقدمات طراحی معماری 2250501501کارشناسیمعماری

98/04/029سایت11-9جمعهثابت فرد11ارایه معماری به کمک رایانه2250543801کارشناسیمعماری

1421798/03/299-18 هفته فرد جمعهدولتشاهی30مقاومت مصالح و سازه های فلزی2250535802کارشناسیمعماری

398/03/309آتلیه 11-9پنجشنبهخونساری120معماری معاصر 4250544001کارشناسیمعماری

498/04/069آتلیه20-14پنجشنبهابراهیمی105طرح معماری 4250535701کارشناسیمعماری

98/04/029سایت11-9جمعهثابت فرد11ارایه معماری به کمک رایانه4250543801کارشناسیمعماری

1421798/03/299-18 هفته فرد جمعهدولتشاهی30مقاومت مصالح و سازه های فلزی4250535802کارشناسیمعماری

998/04/049آتلیه20-18جمعهثابت فرد220ساختمان 4250544201کارشناسیمعماری

921898/04/019_13 هفته فرد چهارشنبهدولتشاهی11متره و براورد6250508601کارشناسیمعماری

198/04/059آتلیه 18-14چهارشنبهنجفی-شوهانی201اسکیس6250503801کارشناسیمعماری

198/04/029آتلیه 11-9پنجشنبهکسرایی20مبانی معماری داخلی6250535001کارشناسیمعماری

398/03/309آتلیه 13-11پنجشنبهخونساری220معماری معاصر 6250509901کارشناسیمعماری

798/04/069آتلیه 20-14پنجشنبههاشمی _صبری305طرح معماری 6250544101کارشناسیمعماری

498/03/299آتلیه 18-14جمعهابراهیمی12تحلیل و طراحی روستا6250535601کارشناسیمعماری

998/04/049آتلیه20-18جمعهثابت فرد220ساختمان 6250544201کارشناسیمعماری

1621898/03/259-14 چهارشنبهدولتشاهی20طراحی ساختمانهای بتنی7250543701کارشناسیمعماری

398/03/309آتلیه 11-9پنجشنبهخونساری120معماری معاصر 7250544001کارشناسیمعماری

498/03/289آتلیه13-11پنجشنبهابراهیمی11مدیریت و تشکیالت کارگاه7250508501کارشناسیمعماری

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



398/04/069آتلیه 18-14پنجشنبهخونساری405طراحی معماری 7250514101کارشناسیمعماری

1098/04/029آتلیه 9_13 هفته فرد جمعهسعیدنیا20برنامه ریزی فضاهای شهری7250543901کارشناسیمعماری

998/03/319آتلیه18-14جمعهثابت فرد- ساعد20طراحی فنی7250516901کارشناسیمعماری

1621898/03/259-14 چهارشنبهدولتشاهی20طراحی ساختمانهای بتنی8250543701کارشناسیمعماری

898/04/069آتلیه 20-9پنجشنبهصباحی505طراحی معماری 8250515101کارشناسیمعماری

198/03/289آتلیه 11-9جمعهابراهیمی11مدیریت و تشکیالت کارگاه8250508501کارشناسیمعماری

1098/04/029آتلیه 13-11جمعهابراهیمی20طراحی فضاهای شهری8250517701کارشناسیمعماری

998/03/319آتلیه18-14جمعهثابت فرد- ساعد20طراحی فنی8250516901کارشناسیمعماری

98/03/269سالن14-12.30سه شنبهنوری01(آقایان)1تربیت بدنی252001901عمومیکارشناسیمعماری

98/03/269سالن15.30-14سه شنبهرجبی01(آقایان)2تربیت بدنی252002002عمومیکارشناسیمعماری

98/03/269سالن10.30-9سه شنبهآکوچکیان01(خانمها)1تربیت بدنی 252001901عمومیکارشناسیمعماری

98/03/269سالن12-10.30سه شنبهآکوچکیان01(خانمها)12تربیت بدنی 252002002عمومیکارشناسیمعماری

98/03/2714کارگاه200مهارت زندگی 01و252002802عمومیکارشناسیمعماری

998/03/299_13 هفته فرد پنجشنبهعلیدادی20د انش خانواده و جمعیت252001801عمومیکارشناسیمعماری

1621798/04/0114_19 هفته فرد چهارشنبهعلیدادی120اندیشه اسالمی 252000101عمومیکارشناسیمعماری

1221798/04/0214_15 هفته فرد چهارشنبهعلیدادی20اخالق اسالمی252000601عمومیکارشناسیمعماری

1321798/03/2514-10 یکشنبهاسمعیلی فرد30زبان انگلیسی252001701عمومیکارشناسیمعماری



کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی معماری: رشته تحصیلی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

1121898/04/029-9پنجشنبهابراهیمی20انسان و محیط2250531001ارشدمعماری

998/03/319آتلیه 13-11پنجشنبهساعد20مراتب اجرایی ساختمان2250531201ارشدمعماری

998/04/069آتلیه 19-13  پنجشنبهانصاری204طراح معماری ارشد 2250554901ارشدمعماری

 60پایان نامه4252003101ارشدمعماری

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمعماری: رشته تحصیلی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

911398/03/289-14هفته زوجپنجشنبهخاقانی30زبان مشترک معماری و سایر هنرها2250546601دکتریمعماری

1520098/03/309-20هفته زوجپنجشنبهبلخاری30مطالعات تطبیقی و زیبایی شناسی در معماری2250546201دکتریمعماری

-9جمعهساعد30تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت2250546701 دکتریمعماری 13هفته زوج 998/03/319آتلیه  

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریمعماری

180(دکتری)رساله 62502268دکتریمعماری

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری انرژی: رشته تحصیلی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

498/04/069آتلیه13-9پنجشنبههاشمی-صبری203طراحی معماری و انرژی 2250516201ارشدمعماری انرژی

998/03/309آتلیه 18-16پنجشنبهگل محمدی20مبانی معرفتی در اسالم2250516301ارشدمعماری انرژی

1098/04/029آتلیه 14-18هفته فردجمعهسعیدنیا20روش پژوهش و رساله نگاری2250516801ارشدمعماری انرژی

39آتلیه 9-13هفته فردجمعهمیر رحیمی20سمینار2250541201ارشدمعماری انرژی

 60پایان نامه4252003101ارشدمعماری انرژی

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری داخلی: رشته تحصیلی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

98/03/309سایت11_15 هفته زوج جمعهقلیچ نیا11کاربرد پیشرفته کامپیوتر در معماری داخلی2250519201ارشدمعماری داخلی 

398/04/059آتلیه 14_18 هفته زوج چهارشنبهاژدری20مدیریت طراحی و بازاریابی2250519101ارشدمعماری داخلی 

1098/04/069آتلیه 9_20 هفته زوج پنجشنبهفرضیان204طرح معماری داخلی 2250519501ارشدمعماری داخلی 

498/03/289آتلیه 15_19 هفته زوج جمعهفقیه حبیبی11شیوه های بیان معماری داخلی2250517801ارشدمعماری داخلی 

60پایان نامه4252003101ارشدمعماری د اخلی

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعارتباط تصویری: رشته تحصیلی
ساعت تاریخ امتحانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

 60پایان نامه 4252003101ارشدارتباط تصویری

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی: مقطعطراحی صنعتی: رشته تحصیلی

ساعتتاریخ امتحانمکانساعت روز(دکتر)مدرس عملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

1921998/04/059-16شنبهسقط چیان130ریاضی کاربردی 2250537001کارشناسیطراحی صنعتی

1521898/04/019-13یکشنبهسقط چیان20ایستایی2250501201کارشناسیطراحی صنعتی

298/03/289آتلیه 14-17و9-12هفته فردسه شنبهسقاییان11(فلز) 2کارگاه مواد 2250537801کارشناسیطراحی صنعتی

298/03/309آتلیه 11-9چهارشنبهاصل فالح20تاریخ طراحی صنعتی2250522501کارشناسیطراحی صنعتی

298/03/259آتلیه 20-16 چهارشنبهالهی-اصل فالح12ساختار رنگ2250536001کارشناسیطراحی صنعتی

298/04/029آتلیه 20-16پنجشنبه وجمعهصامت حقیقی02کارگاه طراحی پیشرفته2250536201کارشناسیطراحی صنعتی

298/03/269آتلیه 16-14پنجشنبه وجمعهصامت حقیقی11پرسپکتیو2250536701کارشناسیطراحی صنعتی

298/04/069آتلیه 11-9پنجشنبه وجمعهصامت حقیقی11نقشه کشی صنعتی پیشرفته2250537601کارشناسیطراحی صنعتی

298/03/289آتلیه 16-14 شنبهخداداده11ارگونومی محیط4250538401کارشناسیطراحی صنعتی

398/04/059آتلیه 9-17 هفته فردیکشنبهفرخنده کیش11فرم و فضا4250521101کارشناسیطراحی صنعتی

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



1221798/04/049-10سه شنبهدولتشاهی20مقاومت مصالح4250538001کارشناسیطراحی صنعتی

1821898/03/269-16سه شنبهسقط چیان20الکتریسیته و نور4250537401کارشناسیطراحی صنعتی

298/03/299آتلیه12-9چهارشنبه(مزینانی )شهامت پور102مدل سازی 4250536401کارشناسیطراحی صنعتی

1198/03/309آتلیه 9-13 هفته زوجپنجشنبهستاری11کارگاه عکاسی4250536301کارشناسیطراحی صنعتی

298/04/069آتلیه 16-14پنجشنبهاصل فالح20مبانی طراحی صنعتی4250538901کارشناسیطراحی صنعتی

298/04/029آتلیه20-18پنجشنبه وجمعهصامت حقیقی11کامپیوتر،مدل سازی سه بعدی4250538301کارشناسیطراحی صنعتی

98/04/039سالن11-10سه شنبهرجبی01(آقایان)1تربیت بدنی252001901عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

98/04/039سالن12-11سه شنبهرجبی01(آقایان)2تربیت بدنی252002002عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

98/04/039سالن14-13سه شنبهآکوچکیان01(خانمها)1تربیت بدنی 252001901عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

98/04/039سالن15-14سه شنبهرجبی01(خانمها)12تربیت بدنی 252002002عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

98/03/2714کارگاه200مهارت زندگی 252002801عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

1621798/04/0114_19 هفته فرد چهارشنبهعلیدادی220اندیشه اسالمی 252000101عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

1621798/04/0114_19 هفته فرد چهارشنبهعلیدادی120اندیشه اسالمی 252000101عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

1221798/04/0214_15 هفته فرد چهارشنبهعلیدادی20اخالق اسالمی252000601عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

998/03/299_13 هفته فرد پنجشنبهعلیدادی20د انش خانواده و جمعیت252001801عمومیکارشناسیطراحی صنعتی

1321798/03/2514-10یکشنبهاسمعیلی20زبان انگلیسی252001701عمومیکارشناسیطراحی صنعتی



کارشناسی ارشد: مقطع طراحی صنعتی: رشته تحصیلی

ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

(هفته زوج)چهارشنبهاژدری11طراحی پایدار2250540901ارشدطراحی صنعتی 398/04/059آتلیه 13-9

298/03/309آتلیه 15.30-14چهارشنبهاصل فالح01مهارت های ارتباطی و روش های ارائه2250541801ارشدطراحی صنعتی

498/04/029آتلیه 18-16چهارشنبهخداداده20سمینار2250541201ارشدطراحی صنعتی

98/03/299سایت12.30-11پنجشنبهقلیچ نیا101طراحی به کمک کامپیوتر 2250541501ارشدطراحی صنعتی

1198/04/069آتلیه17.30-14پنجشنبهخداداده21 با رویکرد پژوهش و خلق ایده1پروژه طراحی صنعتی 2250541301ارشدطراحی صنعتی

 60پایان نامه  4252003101ارشدطراحی صنعتی

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع مدیریت پروژه و ساخت: رشته تحصیلی

ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

(هفته فرد)پنجشنبهیوسفی11سیستم های ساختمانی و روشهای اجرا2250506501ارشدمدیریت پروژه و ساخت 14-921998/03/309

(هفته فرد)پنجشنبهیوسفی211روش های مدیریت پروژه 2250533401ارشدمدیریت پروژه و ساخت 19-1421998/03/299

(هفته فرد)جمعهطوسی11سمینار و روش تحقیق2250537201ارشدمدیریت پروژه و ساخت 798/04/029آتلیه 14-9

(هفته فرد)جمعهطوسی11نظریه های مدیریت پروژه4250510601ارشدمدیریت پروژه و ساخت 798/04/059آتلیه 19-14

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



 پژوهش هنر :  :رشته تحصیلی

مکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعت 

920098/04/059-13هفته زوجپنجشنبهبلخاری20زبان و بیان در هنر سنتی2250529101دکتریپژوهش هنر

1411298/04/069-17هفته زوجپنجشنبهآژند20تاریخ تحلیلی هنر2250529201دکتریپژوهش هنر

1711298/03/299-20هفته زوجپنجشنبهآژند20پژوهشی در مکاتب و سبکهای نگارگری ایران2250528201دکتریپژوهش هنر

925698/03/309-13هفته زوججمعه نامور مطلق20زبان و بیان در هنر معاصر2250533701دکتریپژوهش هنر

1425698/03/319-18هفته زوججمعه نامور مطلق20اصول نقد و تحلیل آثار هنری2250533801دکتریپژوهش هنر

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع4دکتریپژوهش هنر

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریپژوهش هنر

180(دکتری)رساله 62502268دکتریپژوهش هنر

 97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی



دکتری: مقطع مدیریت تحقیق در عملیات: رشته تحصیلی

تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
ساعت 

امتحان

925298/03/309 -13هفته زوجپنجشنبهمهرگان20نظریه های سیستمی2250609301دکتریتحقیق در عملیات

1425298/03/319 -18هفته زوج پنجشنبهمهرگان20تصمیم گیری با معیارهای چندگانه2250612101دکتریتحقیق در عملیات

911398/04/059 -13هفته زوججمعهرضوی20فرایندهای تصادفی2250183301دکتریتحقیق در عملیات

1411398/04/069 -18هفته زوج جمعهرضوی20داده کاوی در مدیریت2250183201دکتریتحقیق در عملیات

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع4دکتریتحقیق در عملیات

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دکتریتحقیق در عملیات

180(دکتری)رساله 62502268دکتریتحقیق در عملیات

97-98برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع مدیریت تولید در عملیات: رشته تحصیلی
تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

ساعت 

امتحان

25598/03/309 9_13 هفته زوج پنجشنبهعموزاد20مدیریت زنجیره تامین پیشرفته2250182601دکتریتولید در عملیات

1425598/03/319 -18هفته زوج پنجشنبهعموزاد20سیستم های نوآوری پیشرفته2250609401دکتریتولید در عملیات

11298/04/059 9_13 هفته زوج جمعهصفری20علم مدیریت فازی2250182101دکتریتولید در عملیات

1411298/04/069 -18هفته زوج جمعهصفری20استراتژی تولید و عملیات2250182701دکتریتولید 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 کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


