
ساعت تاریخرشته - ورودينام استادنام درس

10-95/10/198ارشد -دکتري مخابرات -سیستمدکتر چهل امیرانیDSP(پردازش سیگنالهاي دیجیتال(جبرانی)+مباحث ویژه

12-95/10/2910ارشد -دکتري مخابرات -سیستمدکتر چهل امیرانیباز شناخت الگو

10-95/10/188ارشد -دکتري مخابرات میداندکتر نوري نیاروش هاي عددي مسائل الکترو مغناطیس

16-95/11/214دکتري مخابرات میداندکتر نوري نیاانتشار امواج رادیویی

12-95/10/2110ارشد -دکتري مخابرات میداندکتر نوري نیاالکترو مغناطیس پیشرفته

10-95/10/258ارشد -دکتري مخابرات میداندکتر قباديمباحث ویژه در مهندسی برق 2

12-95/10/2710ارشد -دکتري مخابرات میداندکتر نوري نیاریز موج 2(مایکروویو2)

12-95/10/2910ارشد -دکتري مخابرات میداندکتر قباديریز موج و انتن

10-95/10/228ارشد -دکتري مخابرات میدان-سیستمدکتر قباديسیستم رادار

12-95/10/2810ارشد -دکتري مخابرات میدان-سیستمدکتر قباديفیلتر هاي وقفی

16-95/11/414ارشد -دکتري مخابرات میدان-سیستمدکتر چهل امیرانیفرایند هاي تصادفی

10-95/10/198ارشد برق و قدرتدکتر تالوتتوزیع انرژي الکتریکی

12-95/10/2210ارشد برق و قدرت*تئوري جامع ماشین هاي الکتریکی

16-95/10/2614ارشد برق و قدرتدکتر نظرپورالکترونیک قدرت 1

10-95/10/298ارشد برق و قدرتدکتر گلوانیدرس کنترل توان راکتیو

12-95/10/1810ارشد تبدیل انرژيدکتر عباسعلیزادهمکانیک محیط هاي پیوسته

16-95/10/2114ارشد تبدیل انرژيدکتر میرزائیمکانیک سیاالت پیشرفته

12-95/10/2510ارشد تبدیل انرژيدکتر خلیل آریامحاسبات عددي پیشرفته

12-95/10/2910ارشد تبدیل انرژيدکتر جعفر مدارریاضی مهندسی پیشرفته

10-95/10/188ارشد زبان انگلیسیدکتر سرخوشنگارش پیشرفته

12-95/10/2110ارشد زبان انگلیسیدکتر علوي نیااصول و روش تدریس زبان هاي خارجی

16-95/10/2614ارشد زبان انگلیسیدکتر غالمیروش تحقیق مسائل آموزش زبان

10-95/11/28ارشد زبان انگلیسیدکتر سرخوشآواشناسی آموزشی

12-95/11/410ارشد زبان انگلیسیدکتر علوي نیامسائل زبانشناسی

10-95/10/198ارشد ساخت و تولیددکتر حامد پاشازادهجوشکاري

11-95/10/269ارشد ساخت و تولیددکتر علی میرزالوشکل دهی فلزات-در نازلو

16-95/10/2814ارشد ساخت و تولیددکتر ازدستکامپوزیت

12-95/11/310ارشد ساخت و تولیددکتر جعفر مدارریاضیات مهندسی پیشرفته

11-95/10/269ارشد عمران سازهدکتر تاروردیلوریاضیات عالی مهندسی

روش اجزاء محدود
دکتر قلی زاده%50

غیرتمند%50
11-95/10/289ارشد عمران سازه

11-95/10/229ارشد عمران سازهدکتر شیداییدینامیک سازه

11-95/11/29ارشد عمران سازهدکتر شوکتیتئوري االستیسیته

12-95/10/1810ارشد فیزیولوژي ورزشی941دکترذوالفقاريسمینار در فیزیولوژي فعالیت ورزشی

10-95/10/208ارشد فیزیولوژي ورزشی941دکتر توفیقیفیزیولوژي پیشرفته ورزشی 

ارشد عمران سازه

ارشد فیزیولوژي ورزشی941

برنامه امتحانی نیمسال اول 95 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

ارشد برق و قدرت

ارشد -دکتري مخابرات میدان-سیستم

ارشد تبدیل انرژي

ارشد زبان انگلیسی

ارشد ساخت و تولید



12-95/10/2210ارشد فیزیولوژي ورزشی941دکتر توفیقیایمونولوژي ورزشی

10-95/10/258ارشد فیزیولوژي ورزشی951دکتر برنوسیآمار زیستی ویژه فعالیت بدنی

16-95/10/2714ارشد فیزیولوژي ورزشی951دکترذوالفقاريبیوشیمی ومتابولیسم فعالیتهاي ورزشی

12-95/10/2910ارشد فیزیولوژي ورزشی951دکترذوالفقاريروش تحقیق در علوم ورزشی

10-95/11/48ارشد فیزیولوژي ورزشی951دکتر توفیقیفیزیولوژي انسانی پیشرفته ویژه فعالیت بدنی

12-95/10/1910ارشد کامپیوتردکتر یوسفیارزیابی شبکه

10-95/10/258ارشد کامپیوتردکتر اصغريوب معنایی

10-95/10/298ارشد کامپیوتردکتر باقرزادهسیستم توزیعی

12-95/11/410ارشد کامپیوتردکتر اسالملنورشبکه هاي پهن باند

14-95/10/2512ارشد یادگیري حرکتی941دکتر محمدزادهاندازه گیري حرکات انسان 

14-95/10/1812ارشد یادگیري حرکتی941دکتر محمدزاده اکتساب 

18-95/10/2216ارشدمدیریت بازرگانی-بیمه941دکتر خداپرستیسمینار در مدیریت بیمه

18-95/10/2516ارشدمدیریت بازرگانی-بیمه941دکتر خداپرستیبیمه اتکایی

18-95/10/2816ارشدمدیریت بازرگانی-بیمه941دکتر مهدي حیدريحسابداري شرکتهاي بیمه

18-95/10/2216ارشدمدیریت بازرگانی-بین الملل941دکتر هدایت زادهسمینار در مسایل بازرگانی بین الملل

18-95/10/2516ارشدمدیریت بازرگانی-بین الملل941دکتر بهرام رضا زادهمدیریت صادرات و واردات

18-95/10/2816ارشدمدیریت بازرگانی-بین الملل941دکتر هدایت زادهسازمان هاي پولی و مالی بین الملل

16-95/10/2514ارشدمدیریت بازرگانی-داخلی.بین الملل.استراتژیک951دکتر پاشازادهمدیریت منابع انسانی پیشرفته

16-95/10/2914ارشدمدیریت بازرگانی-داخلی.بین الملل.استراتژیک951دکتر پاشازادهتحلیل آماري

18-95/10/1816ارشدمدیریت بازرگانی-داخلی.بین الملل.استراتژیک951دکتر پاشازادهنظریه هاي سازمان و مدیریت پیشرفته

18-95/11/216ارشدمدیریت بازرگانی-داخلی.بین الملل.استراتژیک951دکتر بهرام رضا زادهزبان تخصصی پیش نیاز

18-95/10/2116ارشدمدیریت بازرگانی-داخلی.بین الملل.استراتژیک951دکتر زنوزيبازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

18-95/10/2016ارشدمدیریت بازرگانی-مالی-.بیمهدکتر زنوزيمدیریت استراتژیک پیشرفته

18-95/10/2016ارشدمدیریت بازرگانی-مالی.بیمه.بین الملل941دکتر عابديمدیریت استراتژیک پیشرفته

18-95/10/2816ارشدمدیریت بازرگانی-مالی941دکتر زنوزيتحقیق در عملیات پیشرفته

18-95/10/2516ارشدمدیریت بازرگانی-مالی941دکتر هدایت زادهحقوق بازرگانی

18-95/11/216ارشدمدیریت بازرگانی-مالی941دکتر خداپرستیبازارها و نهادهاي مالی

18-95/10/2216ارشدمدیریت بازرگانی-مالی941دکتر عابديسمینار در مدیریت مالی

12-95/10/1810دکتري ادبیات فارسی941دکتر نظریانیتحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی

10-95/10/218دکتري ادبیات فارسی941دکتر کوششتحقیق در متون تفسیري

16-95/10/2514دکتري ادبیات فارسی941دکتر طلوعی آذرتحقیق در متون فارسی(نثر)

12-95/10/2810دکتري ادبیات فارسی951دکتر مدرسیتحقیق در متون عرفانی و حکمی 

10-95/11/28دکتري ادبیات فارسی951دکتر طلوعی آذردستور تاریخی و تطبیقی فارسی

16-95/11/414دکتري ادبیات فارسی951دکتر مظفريتحقیق در متون فارسی نظم 

12-95/10/1910دکتري تبدیل انرژي942دکتر میرزاییمباحث منتخب در مکانیک سیاالت

10-95/10/228دکتري تبدیل انرژي942دکتر شهرام خلیل آریاتبدیل مستقیم انرژي

10-95/10/258دکتري تبدیل انرژي942دکتر جعفرمدارمباحث منتخب در انتقال انرژي

دکتري ادبیات فارسی941

دکتري ادبیات فارسی951

دکتري تبدیل انرژي942

ارشد فیزیولوژي ورزشی951

ارشد کامپیوتر

ارشد یادگیري حرکتی941

ارشدمدیریت بازرگانی



12-95/10/2910دکتري تبدیل انرژي942دکتر عباسعلیزادهجریان هاي میکرو نانو

16-95/11/214دکتري تبدیل انرژي942دکتر میرزاییمباحث منتخب در مکانیک سیاالت

12-95/10/1910دکتري تبدیل انرژي951دکتر میرزائیتوربالنس

10-95/10/298دکتري تبدیل انرژي951دکتر عباسعلیزادهدینامیک سیاالت محاسباتی 2

16-95/10/2514دکتري تبدیل انرژي951دکتر جعفرمدارسوخت و احتراق

12-95/10/2210دکتري تبدیل انرژي951دکترشهرام خلیل آریاترمودینامیک پیشرفته

10-95/10/208دکتري حشره شناسی951دکتر مهر خوفیزیولوژي پیشرفته حشرات

12-95/10/2710دکتري حشره شناسی951دکتر ولیزادگانآفت کشها و محیط زیست

بیماري شناسی حشرات
دکتر صفر علیزاده50%

دکتر آرمیده50%
12-95/11/410دکتري حشره شناسی951

12-95/10/2010دکتري زبان انگلیسیدکتر غالمیبرنامه ریزي درسی زبان

12-95/10/2710دکتري زبان انگلیسیدکتر سرخوشسنجش زبان

10-95/11/28دکتري زبان انگلیسیدکتر علوي نیاروانشناسی زبان دوم

10-95/10/198دکتري زمین شناسی اقتصاديدکتر علی عابدینیژئوتر مومتري سیاالت درگیر

12-95/10/2510دکتري زمین شناسی اقتصاديدکتر صمد علیپورآنالیز دستگاهی

16-95/10/2914دکتري زمین شناسی اقتصاديدکتر صمد علیپورمتالوژي و اکتشاف فلزات خاص

12-95/11/310دکتري زمین شناسی اقتصاديدکتر علی عابدینیفرآیند هاي بیولوژیکی در تشکیل کانسارها

16-95/10/2114دکتري شیمی آلی951دکتر برادرانیهتروسیکل

10-95/10/278دکتري شیمی آلی951دکتر خلفیسنتز

12-95/11/410دکتري شیمی آلی951دکتر نوروزياسترئو شیمی

16-95/10/2914دکتري عمران سازهدکتر تاروردیلوطراحی لرزه اي سازه ها براساس عملکرد

16-95/10/2914دکتري عمران سازهدکتر ع.مناف پورطراحی لرزه اي سازه ها براساس عملکرد

اجزاءمحدود پیشرفته(غیر خطی)
دکتر قلی زاده%50

دکتر غیرتمند%50
16-95/10/2514دکتري عمران سازه

دینامیک خطی سازه ها
دکتر سعید منیر

دکتر شیدایی
16-95/10/2114دکتري عمران سازه

12-95/10/2010دکتري فقه و حقوق اسالمیدکتر نیکخواهفلسفه حقوق

10-95/10/258دکتري فقه و حقوق اسالمیدکتر جعفرزادهاصول فقه 1

16-95/10/2914دکتري فقه و حقوق اسالمیدکتر صالحیزبان خارجی

12-95/11/310دکتري فقه و حقوق اسالمیدکتر جواديفقه استداللی

12-95/10/1810دکتري فیزیولوژي ورزشی941دکترذوالفقاريروشهاي آزمایشگاهی 

10-95/10/288دکتري فیزیولوژي ورزشی941دکتر توفیقیفیزیولوژي پیشرفته تنفس

16-95/10/2214دکتري فیزیولوژي ورزشی951دکتر برنوسیآمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژي ورزشی

12-95/10/1810دکتري فیزیولوژي ورزشی951دکترذوالفقاريفیزیولوژي پیشرفته قلب و عروق وتنفس

10-95/10/288دکتري فیزیولوژي ورزشی951دکتر توفیقیسازگاري سلولی بافعالیت ورزشی

دکتري زمین شناسی اقتصادي

دکتري شیمی آلی951

دکتري عمران سازه

دکتري فقه و حقوق اسالمی

دکتري فیزیولوژي ورزشی951

دکتري فیزیولوژي ورزشی941

دکتري تبدیل انرژي951

دکتري حشره شناسی951

دکتري زبان انگلیسی



16-95/11/414دکتري فیزیولوژي ورزشی951دکتر توفیقیجنبه هاي متابولیک فعالیتهاي ورزشی

12-95/10/1910دکتري مدیریت راهبردي941 دکتر عامري سمینار در مدیریت راهبردي

10-95/10/258دکتري مدیریت راهبردي941 دکتر کاشفسیستمهاي اطالعاتی مدیران سازمان هاي ورزشی 

12-95/11/310دکتري مدیریت راهبردي941 دکتر کاشفمدیریت کیفیت پیشرفته 

12-95/11/310دکتري مدیریت راهبردي951 دکتر کاشفمدیریت پیشرفته 

12-95/10/1910دکتري مدیریت راهبردي951 دکتر عامريمدیریت منابع انسانی 

10-95/10/258دکتري مدیریت راهبردي951 دکتر عامريمسائل حقوقی و اخالقی در مدیریت ورزشی 

12-95/10/2010دکتري یادگیري حرکتی942خانم دکتر حسینیروشهاي تحقیق کمی و کیفی

10-95/10/278دکتري یادگیري حرکتی942دکتر محمدزادهادراك و حرکت

12-95/11/210دکتري یادگیري حرکتی942دکتر احمدينظریه هاي یادگیري حرکتی و نقد آنها

12-95/10/2010دکتري یادگیري حرکتی951دکتر قادريمبانی عصب شناسی حرکت 

12-95/11/210دکتري یادگیري حرکتی951دکتر احمديآمار کاربردي

10-95/10/278دکتري یادگیري حرکتی951دکتر محمدزادهیادگیري حرکتی

دکتري یادگیري حرکتی951

دکتري یادگیري حرکتی942

دکتري مدیریت راهبردي951 

دکتري مدیریت راهبردي941 


