
کارشناسی ارشد: مقطعمهندسی معماری: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

999/04/059-17هفته زوجپنجشنبهكیانی204طراح معماری ارشد 2250554901ارشدمعماری

1799/03/299-20هفته زوجپنجشنبهثابت فرد20مراتب اجرایی ساختمان2250531201ارشدمعماری

999/03/239-17هفته زوججمعهابراهیمی20انسان و محیط2250531001ارشدمعماری

 60پایان نامه  4252003101ارشدمعماری

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم  سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمعماری: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

999/03/309-15هفته زوجپنجشنبهبلخاری30مطالعات تطبیقی و زیبایی شناسی در معماری2250546201دكتریمعماری

999/03/319-15هفته زوججمعهخاقانی30زبان مشترک معماری و سایر هنرها2250546601دكتریمعماری

-15جمعهخلجی30تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت2250546701 دكتریمعماری 20هفته زوج  99/03/299

4دكتریمعماری

5دكتریمعماری

دكتریمعماری
و7و6

9و8
18رساله250226801

مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا 

(پایان نیمسال چهارم است

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

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطعمعماری بین الملل: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

999/03/309-15هفته زوجپنجشنبهبلخاری30مطالعات تطبیقی و زیبایی شناسی در معماری2250546201دكتریمعماری

-15پنجشنبهخلجی30تاریخ تحلیلی تکنولوژی ساخت2250546701 دكتریمعماری 20هفته زوج  99/03/299

1599/03/319-20هفته زوججمعهخاقانی30مباحث منتخب در معماری2۲۵۰۵۴۶۵01دكتریمعماری

4دكتریمعماری

5دكتریمعماری

دكتریمعماری
و7و6

9و8
18رساله250226801

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری انرژی: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

999/04/049-13هفته زوجپنجشنبههاشمی20معماری، اقلیم و آسایش2250516401ارشدمعماری انرژی

1499/04/059-20هفته زوجپنجشنبهحیدری203طراحی معماری و انرژی 2250516201ارشدمعماری انرژی

999/03/299-13هفته زوججمعهخلجی20سیستم ها و روش های سنجش و ممیزی بنا2250516601ارشدمعماری انرژی

1499/03/239-20هفته زوججمعهآبروش11شبیه سازی انرژی در ساختمان و كاربرد نرم افزار2250517201ارشدمعماری انرژی

 60پایان نامه  4252003101ارشدمعماری انرژی

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمعماری داخلی: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

1499/03/239-20هفته زوجپنجشنبهقلیچ نیا11كاربرد پیشرفته كامپیوتر در معماری داخلی2250519201ارشدمعماری داخلی 

999/03/299-13هفته زوجپنجشنبهابراهیمی20 سمینار هنر معماری در بینش اسالمی2250519601ارشدمعماری داخلی 

999/04/059-20هفته زوججمعهفرضیان۲04طرح معماری داخلی 2250519501ارشدمعماری داخلی 

 60پایان نامه  4252003101ارشدمعماری داخلی

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعمدیریت پروژه و ساخت: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطعارتباط تصویری:رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

999/03/299-12و14-17هفته فرد پنجشنبهقره گوزلو02كارگاه گرافیك محیطی2250533001ارشدارتباط تصویری

999/03/309-12و14-17هفته زوج پنجشنبهخانزاده12(تایپوگرافی)2/كارگاه ارتباط تصویری2250532701ارشدارتباط تصویری

1799/03/319-14جمعه یمانی11اجرا و نظارت فنی بر چاپ2250533201ارشدارتباط تصویری

1299/03/279-9جمعهیمانی11روش ارائه پروژه های گرافیك2250533101ارشدارتباط تصویری

 60پایان نامه  4252003101ارشدارتباط تصویری

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



كارشناسی ارشد: مقطع طراحی صنعتی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

1899/04/049-16.30چهارشنبهاصل فالح01مهارت های ارتباطی و روش های ارائه2250541801ارشدطراحی صنعتی

999/03/279-12و13-16هفته فرد چهارشنبهاژدری20طراحی پایدار2250540901ارشدطراحی صنعتی

2250541301ارشدطراحی صنعتی
 با رویکرد پژوهش و 1پروژه طراحی صنعتی 

خلق ایده
1399/03/239-10پنجشنبهخداداده12

1299/03/309-10جمعهخداداده11سمینار2250541201ارشدطراحی صنعتی

 60پایان نامه 4252003101ارشدطراحی صنعتی

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع پژوهش هنر :  :رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
مکانساعت روزمدرسعملی

تاریخ امتحان یا 

تحویل پروژه
ساعت 

899/03/309-12هفته زوجپنجشنبهآژند20روش تحقیق پیشرفته در هنر2250529301دكتریپژوهش هنر

1299/03/319-16هفته زوجپنجشنبهآژند20تاریخ تحلیلی هنر2250529201دكتریپژوهش هنر

1699/03/299-20هفته زوجپنجشنبهبلخاری20زبان و بیان در هنر سنتی2250529101دكتریپژوهش هنر

999/03/279-13هفته زوججمعه نامور مطلق20اصول نقد و تحلیل آثار هنری2250533801دكتریپژوهش هنر

1499/03/239-18هفته زوججمعه نامور مطلق20زبان و بیان در هنر معاصر2250533701دكتریپژوهش هنر

4دكتریپژوهش هنر

5دكتریپژوهش هنر

دكتریپژوهش هنر
و7و6

9و8
18رساله250226801

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

.پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 



دکتری: مقطعشهرسازی: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی
ساعت تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

999/03/309-13هفته فردپنجشنبهعزیزی20توسعه شهری پایدار2250512801دكتریشهرسازی

1499/03/319-18هفته فردپنجشنبهپارسی20سمینار تحلیل مسائل شهری2250513401دكتریشهرسازی

999/03/299-13هفته فردجمعهخلیلی20روشهای كمی و كیفی پیشرفته در شهرسازی 2250512401دكتریشهرسازی

1499/03/279-18هفته فردجمعهبهزادفر20شهرسازی و فرهنگ اسالمی2250512301دكتریشهرسازی

4دكتریشهرسازی

5دكتریشهرسازی

دكتریشهرسازی
و7و6

9و8
18رساله250226801

 98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



دكتری: مقطع مدیریت تحقیق در عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

ساعت 

امتحان

-9چهارشنبهمهرگان20تحقیق در عملیات1250139201دكتریتحقیق در عملیات 13هفته زوج  99/03/299

-14چهارشنبهمهرگان20مدل سازی كمی در مدیریت1250180801دكتریتحقیق در عملیات 18هفته زوج  99/03/279

-9پنجشنبهاهدایی20 مدیریت تولید1250152401دكتریتحقیق در عملیات 13هفته زوج  99/03/239

-14پنجشنبهزندیه20كاربرد هوش مصنوعی در مدیریت1250182501دكتریتحقیق در عملیات 18هفته زوج  99/03/309

-9جمعهصفری20علم مدیریت فازی1250182101دكتریتحقیق در عملیات 13هفته زوج  99/03/319

4دكتریتحقیق در عملیات

5دكتریتحقیق در عملیات

دكتریتحقیق در عملیات
و7و6

9و8
18رساله250152001

98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



دكتری: مقطع مدیریت تولید و عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی
تاریخ امتحانمکانساعت روزمدرسعملی

ساعت 

امتحان

-9چهارشنبهرضوی20سیستم های نوآوری پیشرفته1250609401دكتریتولید و عملیات 13هفته زوج  99/03/279

-14چهارشنبهرضوی20تئوری قابلیت اطمینان1250612001دكتریتولید و عملیات 18هفته زوج  99/03/299

-9پنجشنبهزندیه20برنامه ریزی و كنترل تولید پیشرفته1250611901دكتریتولید و عملیات 13هفته زوج  99/03/239

-14پنجشنبهزندیه20كاربرد هوش مصنوعی در مدیریت1250182501دكتریتولید و عملیات 18هفته زوج  99/03/309

-14جمعهصفری20استراتژی تولید و عملیات1250182701دكتریتولید و عملیات 18هفته زوج  99/03/319

4دكتریتولید و عملیات

5دكتریتولید و عملیات

دكتریتولید و عملیات
و7و6

9و8
18رساله250152001

 دكتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم مهلت و سنوات ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

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

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

98-99برنامه كالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 


