
کارشناسی ارشد و دکتری: مقطع مهندسی نفت:    رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

99/3/249زوج14238-8چهارشنبهعلی نخعی30مدلسازی و شبیه سازی مخازن2250460801ارشد مهندسی نفت

99/3/319زوج20238-14چهارشنبهعلی نخعی30حفاری فراساحلی2250411401دکتری- ارشد  مهندسی نفت 

99/3/299زوج14238-8پنج شنبهمحمد رضا رسایی30مهندسی مخازن گاز پیشرفته2250427401دکتری مهندسی نفت

99/3/309زوج20238-15پنج شنبهمحمد رضا رسایی30مهندسی مخازن ترک دار2250460701دکتری - ارشد مهندسی نفت

99/3/279زوج15238-9پنج شنبهسهرابعلی قربانیان30ریاضیات مهندسی پیشرفته2250402101ارشد مهندسی نفت

4دکتری  مهندسی نفت

5دکتری  مهندسی نفت

18رساله7250441401-6دکتری نفت

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

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4 ،3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی  جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 



مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولید:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

18233-15پنج شنبه

18233-15جمعه

99/3/309فرد15233-9پنج شنبهمحمد حبیبی پارسا30شکل دهی  فلزات2250416201دکتریساخت وتولید

99/3/319فرد15233-9جمعهکامبیز قائمی اسکویی30ریاضیات پیشرفته2250450601دکتریساخت وتولید

4دکتریساخت وتولید

5دکتریساخت وتولید

18رساله6،7،8250441401دکتریساخت و تولید 

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4یا3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 

دکتری: مقطع 

225044830199/3/299دکتریساخت وتولید فردمحمد جعفر حداد30ابزار شناسی و ماشین کاری پیشرفته



دکتری: مقطع مهندسی صنایع:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

99/3/319فرد16232-9پنج شنبهفریبرز جوالی30برنامه ریزی ریاضی2250405201دکتری مهندسی صنایع

سیامک حاجی یخچالی30قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد2٢٥٠٤٩١٣01دکتریمهندسی صنایع
پنج شنبه

 جمعه

16-19

8-11
99/3/299فرد232

99/3/309فرد18232-11جمعهزضا توکلی مقدم30تئوری توالی عملیات2250405001دکتریمهندسی صنایع

4دکتریمهندسی صنایع

5دکتریمهندسی صنایع

180رساله6،7،8250441401دکتریمهندسی صنایع

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه 

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



مهندسی هوا و فضا:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

اعتس

امتحان

99/3/279فرد17241-9پنج شنبهفتح اله امی30احتراق اسپری2250405801دکتری  هوا و فضا

99/3/309فرد17241-9چهارشنبه سعید کریمیان علی آبادی30آیرودینامیک ناپایا2250423901دکتری هوا و فضا

99/3/299فرد17241-9جمعه سید آرش شمس طالقانی30آیرودینامیک مافوق صوت2250424001دکتری هوا و فضا

4و3دکتری هوا و فضا

5دکتریهوا و فضا

180رساله8250441401و7و6دکتری هوا و فضا

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.خود دفاع نماید (پروپوزال)دانشجویان مقطع دکتری تخصصی موظف هستند حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه 



کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی عمران گرایش سازه:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/249زوج15237-9پنج شنبه هوشنگ دولتشاهی پیروز30روش اجزاء محدود2250409001ارشدسازه-عمران

99/3/279فرد15237-9پنج شنبه شهرام وهدانی30طراحی لرزه های سازه های بتنی2250409201ارشدسازه-عمران

99/3/319فرد15237-9جمعهمهدی زهرایی30تئوری االستیسیته2250410801ارشدسازه-عمران

40پایان نامه٤،٥252003101ارشدسازه-عمران

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست:    رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/299زوج15242-9پنج شنبهبهروز  بهنام30مدل سازی انرژی 2250447101دکتریسیستم های انرژی

99/3/309زوج21242-16:30پنج شنبهخسرو  اشرفی30تحلیل سیستم های انرژی2250444301دکتریسیستم های انرژی

99/3/319زوج15242-9جمعهسعید گیوه چی30برنامه ریزی و ریاضی پیشرفته2250444501دکتریسیستم های انرژی

3دکتریسیستم های انرژی

4دکتریسیستم های انرژی

18رساله٥،6،7،8250441401دکتریسیستم های انرژی

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  )ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

دکتری: مقطع 

.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 

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



محیط زیست گرایش برنامه ریزی محیط زیست:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعتروزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری

تاریخ 

امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/299زوج13243-9پنج شنبهمحمد جواد امیری20تجزیه وتحلیل ارزیابی محیط زیست2250444801دکتریبرنامه ریزی

2250198001دکتریبرنامه ریزی
تجزیه و تحلیل روش های برنامه ریزی محیط 

زیست
99/3/309زوج17:30243-13:30پنج شنبه سعید کریمی20

99/3/319زوج13243-9جمعه احمد نوحه گر20توسعه پایدار و مدیریت منابع2250197601دکتریبرنامه ریزی

99/3/3114زوج17:30243-13:30جمعه احمد نوحه گر20برنامه ریزی اکولوژی شهر2250197801دکتریبرنامه ریزی

3دکتریبرنامه ریزی

4دکتریبرنامه ریزی

18رساله٥،6،7،8250152001دکتریبرنامه ریزی

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 

.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 



دکتری: مقطع مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا:       رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/299زوج13239-9پنج شنبه محمد علی زاهد20کنترل انتشار آالینده های گازی منابع ساکن2250435701دکتریآلودگی هوا

99/3/309زوج17:30239-13:30پنج شنبهخسرو اشرفی20هوا ویزهای جوی2250455801دکتریآلودگی هوا

99/3/319زوج13239-9جمعهناصر مهردادی20کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در تصفیه هوا2250445401دکتریآلودگی هوا

99/3/3114زوج17:30239-13:30جمعهعلیرضا  پرداختی11سنجش و ارزیابی  آالینده های هوا2250438801دکتریآلودگی هوا

4دکتریآلودگی هوا

5دکتریآلودگی هوا

18رساله٥،6،7250441401دکتریآلودگی 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 

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم (دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری: مقطع مهندسی محیط زیست گرایش  آب و فاضالب:       رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/299زوج13241-9پنج شنبهناصر مهردادی20تصفیه فاضالب های صنعتی2250448801دکتریآب و فاضالب

99/3/309زوج17:30241-13:30پنج شنبهناصر مهردادی20تصفیه نوین فاضالب2250449301دکتریآب و فاضالب

99/3/319زوج13241-9جمعهمحمد علی زاهد20آالیند های آلی پایدار2250447801دکتریآب و فاضالب

99/3/3114زوج19241-15جمعهمهردادی و پرداختی20بازیابی و استفاده دوباره آب2250447901دکتریآب و فاضالب

3دکتریآب و فاضالب

4دکتریآب و فاضالب

دکتریآب و فاضالب
٥،6،7

،8
18رساله250441401

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با ٣،٤،٥استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.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 



مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/299زوج13240-9پنج شنبهمحمد حسین نیک سخن20مهندسی رودخانه2250436301دکتریمنابع آب

99/3/309زوج17:30240-13:30پنج شنبهمحمد حسین نیک سخن20هیدرولوژی پیشرفته2250436801دکتریمنابع آب

99/3/319زوج13240-9جمعهمجتبی اردستانی20مدل سازی آب های زیر زمینی2250436901دکتریمنابع آب

99/3/3114زوج17:30240-13:30جمعهمجتبی اردستانی20مدل سازی آب های سطحی2250436701دکتریمنابع آب

3دکتریمنابع آب

4دکتریمنابع آب

18رساله٥،6،7،8250441401دکتریمنابع آب

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دکتری: مقطع 

مهلت سنوات مجاز برای شرکت  ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

(دانشجو در ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نمیسال چهارم است 
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 4 و 3استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.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 



کارشناسی ارشد: مقطع ایمنی ، بهداشت محیط زیست:       رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

HS E40پایان نامه5٢٥٢٠٠٣٠01-4ارشد

  

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



 

دکتری:مقطع علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی :      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری

تاریخ

 امتحان

ساعت 

امتحان

ابراهیم امیری تکلدانی30طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی2250456001دکتریسازه های آبی
پنج شنبه

جمعه

14-17

9-17
99/3/249فرد219

صالح کوچک زاده30هیدرولیک جریان های غیر ماندگار2250484501دکتریسازه های آبی
چهارشنبه

پنج شنبه

9-17

9-12
99/3/279فرد219

عاطفه پرورش30مباحث ویژه2252002901دکتریسازه های آبی

چهارشنبه 

پنج شنبه 

جمعه

8-18

8-18

8-18

99/3/319فرد219

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/249هر هفته18225-15چهارشنبهسید امیر علی غفوریان قهرمانی30مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری2250420301ارشد نرم افزار

99/3/279فرد14303-9جمعه  حسین صمیمی30مبانی طراحی شبکه های کامیپوتری2250410501ارشد نرم افزار

99/3/319فرد14303-20جمعه  محمود شعبان خواه30داده کاوی2250431701ارشد نرم افزار

99/4/39فرد15306-8پنج شنبهعلی معینی30موتورهای جستجو وب کاوی2250472601ارشد نرم افزار

60پایان نامه4252003101ارشد نرم افزار

کارشناسی ارشد: مقطع مهندسی فناوری اطالعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/249فرد14225-9جمعهحسین صمیمی30شبکه های کامیپوتری پیشرفته2250402601ارشدشبکه های ارتباطی

99/3/279فرد20225-14پنج شنبه علی معینی30مدیریت شبکه های کامیپوتری2250477101ارشدشبکه های ارتباطی

99/3/319هر هفته18225-15چهارشنبهسید امیر علی غفوریان قهرمانی30مدل سازی و تحلیل شبکه های کامپیوتری2250476701ارشدشبکه های ارتباطی

99/4/39فرد20225-14جمعه حسین صمیمی30امنیت شبکه پیشرفته2250411701ارشدشبکه های ارتباطی

60پایان نامه4252003101ارشدشبکه های ارتباطی

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی : مقطع مهندسی کامپیوتر:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/24فرد14306-8پنجشنبهعلی معینی30مهندسی اینترنت8250409101کارشناسیکامپیوتر

99/3/27فرد20306-14جمعه محمود شعبان خواه30داده کاوی8250431701کارشناسیکامپیوتر

20پروژه8250469101کارشناسیکامپیوتر

20کارآموزی8250469501کارشناسیکامپیوتر

98کارشناسی  ورودی : مقطع مهندسی کامپیوتر:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد

نظری

واحد

عملی
ساعت روزدکتر/مدرس

شماره 

کالس

هفته 

برگزاری
تاریخ امتحان

ساعت 

امتحان

99/3/299هر هفته20220-17چهارشنبه شاهرخ نیازی230فیزیک 2250416601کارشناسیکامپیوتر

99/3/249فرد15220-9جمعه محمود شعبان خواه230ریاضی عمومی 2250416501کارشناسیکامپیوتر

99/3/279هر هفته18220-15سه شنبه سید امیر علی غفوریان قهرمانی30مدارهای منطقی2250431901کارشناسیکامپیوتر

99/3/319فرد15220-9پنج شنبهکاوه کاوسی30برنامه سازی پیشرفته2250432101کارشناسیکامپیوتر

هر هفتهباشگاه10:30-9سه شنبه مهدیه آکوچکیان01(دختران  )تربیت بدنی 2112002446کارشناسیکامپیوتر

هر هفتهباشگاه14:30-13سه شنبه رضا نوری01(پسران )تربیت بدنی 2112002052کارشناسیکامپیوتر

99/4/59زوج17217-13چهارشنبهحسن علیدادی سلیمانی20اخالق اسالمی2112000630کارشناسیکامپیوتر

99/3/2914هر هفته20217-18سه شنبه آلبرت بغزیان20مبانی کارآفرینی 2112002701کارشناسیکامپیوتر

99/3/2214هر هفته18217-15شنبهمحمد زرین 30زبان انگلیسی 2112001811کارشناسیکامپیوتر

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

98-99برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


