
استادنام_درسرشتهروز-تاریخ امتحانساعت امتحان

دکتر فرهاديتئوري جامع ماشین هاي الکتریکیارشد مهندسی برق قدرتشنبه - 9-1197/10/15

دکتر گلوانیتوزیع انرژي الکتریکیارشد مهندسی برق قدرتسه شنبه - 9-1197/10/18

دکتر تالوتبهره برداري از سیستم هاي قدرتارشدمهندسی برق قدرتیکشنبه - 9-1197/10/23

دکتر گلشن نوازبرنامه ریزي سیسیتم هاي قدرتارشدمهندسی برق قدرتشنبه - 9-1197/10/29

سرخوش مهديتجزیه و تحلیل کالم دکتري آموزش زبان انگلیسی961چهارشنبه - 11-1397/10/19

علوي نیا پرویزروش هاي تحقیق کیفی و مختلط (931)دکتري آموزش زبان انگلیسی961شنبه - 11-1397/10/15

غالمی جوادتربیت معلم زبان (931)دکتري آموزش زبان انگلیسی961دوشنبه - 11-1397/10/24

دکتر جعفرمدارمباحث منتخب در انتقال انرژيدکتري تبدیل انرژي961سه شنبه - 9-1197/10/25

میرزاییمباحث منتخب در مکانیک سیاالتدکتري تبدیل انرژي961سه شنبه - 9-1197/10/18

دکتر پورمحمودتوربالنسدکتري تبدیل انرژي962شنبه - 9-1197/10/15

دکتر خلیل آریاطراحی کلی نیروگاههادکتري تبدیل انرژي962شنبه - 9-1197/10/22

دکتر خلیلیانریاضیات مهندسی پیشرفته 2دکتري تبدیل انرژي962شنبه - 9-1197/10/29

دکتر پسته ايطراحی مبدل هاي حرارتی پیشرفتهدکتري تبدیل انرژي971چهارشنبه - 9-1197/10/26

الیه هاي مرزيدکتري تبدیل انرژي971شنبه - 9-1197/10/15
دکتر میرزایی

دکتر پورمحمود

عباسعلیزادهجریانهاي میکرو و نانو سیالدکتري تبدیل انرژي971شنبه - 9-1197/10/22

دکتر سپهرشیمی خاك تکمیلیدکتري حاصلخیزي خاكیکشنبه - 11-1397/10/16

دکتر دکتر صمديحاصلخیزي تکمیلیدکتري حاصلخیزي خاكچهارشنبه - 11-1397/11/03

دکتر طلوعی آذر عبداهللا تحقیق در ادبیات غنائیدکتري زبان و ادبیات فارسییکشنبه - 11-1397/10/30

دکتر عبیدي نیا محمدامیرمتون عربی نظم و نثر (2)دکتري زبان و ادبیات فارسییکشنبه - 11-1397/10/23

دکتر نزهت بهمنتحقیق در مکتبهاي ادبی جهاندکتري زبان و ادبیات فارسیدوشنبه - 11-1397/10/17

موضوعات ویژهدکتري فیزیک -اتمی مولکولیچهارشنبه - 9-1197/10/26
دکتر امنیت طلب

دکتر جعفري

دکتر عبديفیزیک شتابدهندهدکتري فیزیک 971سه شنبه - 11-1397/10/18

دکتر عبديفیزیک آشکارسازدکتري فیزیک 971سه شنبه - 11-1397/10/25

دکتر توفیقی اصغربیو شیمی ورزشی پیشرفته دکتري فیزیولوژي ورزشی-قلب -عروق و تنفس961سه شنبه - 11-1397/10/18

دکتر ذوالفقار دیدنی  محمدرضافیزیولوژي ورزشی پیشرفته تنفس دکتري فیزیولوژي ورزشی-قلب -عروق و تنفس961چهارشنبه - 11-1397/10/26

دکتر نوري حبشی اکبرسمینار در فیزیولوژي ورزشی قلب وعروق و تنفسدکتري فیزیولوژي ورزشی-قلب -عروق و تنفس961شنبه - 11-1397/10/15

دکتر خدائی دوشتور کاظمفیزیولوژي ورزشی پیشرفته تنفسدکتري فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفس962سه شنبه - 11-1397/11/02

ذوالفقار دیدنی  محمدرضا-توفیقی اصغرروش هاي آزمایشگاهی سنجش عملکرد قلب و عروق و تنفسدکتري فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفس962چهارشنبه - 11-1397/10/26

دکتر چهل امیرانیتئوري تخمیندکتري مخابرات سیستمیکشنبه - 14-1697/10/16

دکتر چهل امیرانیبازشناخت الگودکتري مخابرات سیستمیکشنبه - 14-1697/10/30

دکتر ولیزادهمباحث ویژه 2دکتري مخابرات سیستمیکشنبه - 14-1697/10/23

دکتر  قباديآنتن هاي فرا پهن بانددکتري مخابرات میدانیکشنبه - 9-1197/10/23

دکتر قباديآنتن2دکتري مخابرات میدانچهارشنبه - 9-1197/10/19

دکتر قباديفیلترهاي وفقیدکتري مخابرات میدانسه شنبه - 9-1197/11/02

دکتر نوري نیاروشهاي اجزا محدوددکتري مخابرات میدانیکشنبه - 9-1197/10/16

دکتر نوري نیاطراحی مدارات فرکانس باالدکتري مخابرات میدانچهارشنبه - 9-1197/10/26

برنامه امتحانات نیمسال اول (971)سال تحصیلی 98-97 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه



دکتر  سید عامري  میرحسن سمیناردکتري مدیریت ورزشیشنبه - 11-1397/10/29

دکتر  سید عامري  میرحسن سیستم اطالعاتی مدیران سازمانهاي ورزشیدکتري مدیریت ورزشیشنبه - 11-1397/10/15

کاشف  میرمحمدمدیریت کیفیت پیشرفتهدکتري مدیریت ورزشیدوشنبه - 11-1397/11/01

دکتر تاج بخشتکنولوژي بذر کارشناسی ارشد زراعت961دوشنبه - 9-1197/10/24

زراعت گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ارشد زراعت961یکشنبه - 9-1197/10/30
دکتر رحیمی 

دکتر امیرنیا

فیزیولوژي علفهاي هرز و علفکشهاکارشناسی ارشد زراعت961دوشنبه - 9-1197/10/17
دکتر هادي

دکتر پیرزاد

دکتر توفیقی اصغرفیزیولوژي انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971سه شنبه - 9-1197/11/02

دکتر خدائی دوشتور کاظمآمار زیستی ویژه فعالیت ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971شنبه - 9-1197/10/15

ذوالفقار دیدنی  محمدرضابیو شیمی و متابولیسم فعالیت ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971چهارشنبه - 9-1197/10/26

طلوعی آذر جوادآناتومی ویژه فعالیت ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971شنبه - 9-1197/10/22

نوري حبشی اکبرروش تحقیق در علوم ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971چهارشنبه - 9-1197/10/19

دکتر بابائی بالدرالو فرینآندوکرینولوژي پیشرفتهکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوريیکشنبه - 11-1397/10/30

دکتر بابائی بالدرالو فریننوروفیزیولوژي رفتارکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوريچهارشنبه - 11-1397/11/03

دکتر حسینی نجدگرامی ابراهیمفیزیولوژي ماهیکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوريشنبه - 9-1197/10/22

دکتر حسینی نجدگرامی ابراهیمبیوسیستماتیک جانوريکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوريچهارشنبه - 11-1397/10/26

دکتر خضري شیوافیزیولوژي دستگاه عصبی مرکزيکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوريشنبه - 9-1197/10/15

دکتر نجاتیمکانیسم هاي سلولی و مولکولی تکوینکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوريچهارشنبه - 9-1197/10/19

دکتر توفیقی اصغرفیزیولوژي ورزشی ویژه گروه هاي خاصکارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی -بالینی961دوشنبه - 11-1397/11/01

دکتر طلوعی آذر جواددارو شناسی و علوم وورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی -بالینی961یکشنبه - 11-1397/10/23

دکتر نوري حبشی اکبرسمینار پژوهی ورزشی بالینیکارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی -بالینی961شنبه - 11-1397/10/15

دکتر  پاشازادهمدیریت تفکر و تحول استراتژیککارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- استراتژیک961یکشنبه - 14-1697/10/16

دکتر زنوزيبارایابی بین الملل و صادراتکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل961شنبه - 14-1697/10/15

دکتر عابدياستراتژیهاي بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل961دوشنبه - 14-1697/10/24

دکترهدایت زادهاصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل961چهارشنبه - 14-1697/10/19

دکتر پاشازادهنظریه هاي سازمان و مدیریت پیشرفتهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل971یکشنبه - 14-1697/10/16

دکتر خداپرستیبازایابی و مدیریت بازار پیشرفتهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل971سه شنبه - 16-1897/10/18

دکتر عابديمدیریت استراتژیک پیشرفتهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل971دوشنبه - 14-1697/11/01

دکتر هدایت زادهمدیریت منابع انسانی پیشرفتهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل971چهارشنبه - 14-1697/11/03

دکتر خداپرستیمدیریت رفتار مصرف کنندهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی962چهارشنبه - 16-1897/10/19

دکتر عابديکاربرد تئوري تصمیمکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی962دوشنبه - 14-1697/11/01

دکتر زنوزيمدیریت تبلیغات و برندکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی962- استراتژیک961پنجشنبه - 14-1697/10/27

دکتر پاشازادهتحلیل آماريکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی962- بین الملل971شنبه - 14-1697/10/22

دکتر کاشف  میرمحمدروش تحقیق در مدیریت ورزشیکارشناسی ارشد مدیریت ورزشیچهارشنبه - 11-1397/11/03

دکتر کاشف  میرمحمدمدیریت روابط بین المللی در ورزشکارشناسی ارشد مدیریت ورزشیچهارشنبه - 11-1397/10/19

دکتر محسن بهنامروشهاي اماريکارشناسی ارشد مدیریت ورزشیدوشنبه - 11-1397/10/24

دکتر سید عامري  میرحسن مدیریت راهبردي رویدادهاي بزرگ ورزشیکارشناسی ارشد مدیریت ورزشیشنبه - 11-1397/10/29

 سید عامري  میرحسن نظریه هاي سازمان و مدیریتکارشناسی ارشد مدیریت ورزشیشنبه - 11-1397/10/15

دکترقالبسازنظریه بهینه سازيکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترشنبه - 9-1197/10/22

دکتریوسفیشبکه هاي حسگر بیسیمکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتردوشنبه - 9-1197/10/17


