
نام درس نام استاد ساعت کالس ورودی- رشته  تاریخ امتحان  ساعت امتحان

زبانشناسی کاربردی دکتر سرخوش 11-12:30 ارشد زبان انگلیسی 95/4/6 16-18

تدریس علمی دکتر غالمی 16-18 ارشد زبان انگلیسی 95/3/23 14-16

انگلیسی با اهداف ویژه دکتر غالمی 18-20 ارشد زبان انگلیسی 95/3/23 16-18

تهیه و تدریس مطالب درسی دکتر علوی نیا 18-20 ارشد زبان انگلیسی 95/4/1 16-18

روشهای تجزیه نمونه های معدنی دکتر صمد علیپور 8:30-10:30 ارشد زمین شناسی اقتصادی 95/3/22 8/30-10:30

اصول مینرالوگرافی دکتر یوسف رحیم سوری 10:30-12:30 ارشد زمین شناسی اقتصادی 95/3/25 10:30-12:30

کانسارهای آذرین و دگرگونی دکتر علی عابدینی 8:30-10:30 ارشد زمین شناسی اقتصادی 95/3/29 8/30-10:30

ژئوشیمی عناصر نادر خاکی دکتر علی عابدینی 10:30-12:30 ارشد زمین شناسی اقتصادی 95/4/1 14-16

برداشت نقشه معدنی دکتر صمد علیپور 8:30-10:30 ارشد زمین شناسی اقتصادی 95/4/5 10:30-12:30

طراحی لرزه ای سازه ها مناف پور.ع-دکتر سعید منیر 14-16 ارشد عمران سازه 95/3/26 9-11

پایداری سازه دکتر شیدای 16-18 ارشد عمران سازه 954/6 9-11

تئوری ورق و پوسته دکتر غیرتمند 14-16 ارشد عمران سازه 95/3/25 9-11

سازه های بتن آرمه پیشرفته دکتر تاروردیلو 16-18 ارشد عمران سازه 95/4/1 9-11

بهینه سازی دکتر قلی زاده 16-18 ارشد عمران سازه 95/3/29 9-11

طراحی الگوریتم پیشرفته دکتر اصغریان 14-16:30 ارشد فناوری اطالعات 95/3/22 8/30-10:30

شبکه های پیشرفته کامپیوتری دکتر اسالم نور 16:30-19 ارشد فناوری اطالعات 95/3/26 10:30-12:30

شبکه های سیار و بی سیم دکتر یوسفی 14-16:30 ارشد فناوری اطالعات 95/4/1 14-16

امنیت شبکه پیشرفته دکتر باقر زاده 16:30-19 ارشد فناوری اطالعات 95/4/8 10:30-12:30

زبان تخصصی دکتر ذوالفقاری 14-16 932ارشد فیزیولوژی ورزشی 95/3/22 10:30-12:30

تکنیکهای آزمایشگاهی پیشرفته ذوالفقاری-دکتر توفیقی 16-18 932ارشد فیزیولوژی ورزشی 95/3/26 8/30-10:30

فیزیولوژی ورزشی بالینی دکتر توفیقی 18-20 932ارشد فیزیولوژی ورزشی 95/3/29 14-16

فیزیولوژی ورزشی کودک و نوجوان دکتر توفیقی 8:30-10:30 941ارشد فیزیولوژی ورزشی 95/4/2 10:30-12:30

آناتومی ویژه فعالیت بدنی دکتر توفیقی 10:30-12:30 941ارشد فیزیولوژی ورزشی 95/4/6 14-16

زبان تخصصی دکتر توفیقی 12:30-14 941ارشد فیزیولوژی ورزشی 95/3/31 10:30-12:30

فیزیولوژی کاربری دکتر ذوالفقاری 14-16 941ارشد فیزیولوژی ورزشی 95/3/24 8/30-10:30

تغذیه پیشرفته ورزشی دکتر ذوالفقاری 16-18 941ارشد فیزیولوژی ورزشی 95/4/9 8/30-10:30

تحقیق در عملیات پیشرفته دکتر زنوزی 18-20 بیمه-بین الملل- ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 95/3/29 16-18

اقتصاد مدیریت دکتر عابدی 16-18 بین الملل-ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 95/4/1 16-18

مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر پاشازاده 18-20 مالی-ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 95/4/5 16-18

بازاریابی صنعتی دکتر رضازاده 16-18 مالی-ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 95/4/1 16-18

تحقیق در عملیات پیشرفته دکتر زنوزی 18-20 مالی-ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 95/3/29 16-18

روش تحقیق پیشرفته دکتر عابدی 18-20 مالی-ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی 95/326 16-18

سیستم اطالعات مدیریت پیشرفته دکتر پاشازاداده 18-20 ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه 95/3/23 16-18

ریسک و بیمه دکتر خداپرست 14-16 ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه 95/3/22 16-18

روش تحقیق پیشرفته دکتر پاشازاده 16-18 بین الملل-ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه 95/3/26 16-18

مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر زنوزی 16-18 بین الملل-ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه 95/4/5 16-18

حقوق بازرگانی بین الملل دکتر هدایت زاده 16-18 ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل 95/4/8 16-18

سازمان های مالی و پولی دکتر هدایت زاده 16-18 932ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل 95/3/24 16-18

(942)پردیس دانشگاهی(95-94)برنامه امتحانی نیمسال دوم 

ارشد زمین شناسی اقتصادی

ارشد زبان انگلیسی

ارشد عمران سازه

ارشد فناوری اطالعات

932ارشد فیزیولوژی ورزشی

بیمه-بین الملل- ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی



سمینار در مسایل بازاریابی بین الملل دکتر رضازاده 16-18 932ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل 95/4/5 16-18

مدیریت صادرات و واردات دکتر رضازاده 18-20 932ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل 95/4/5 16-18

مدیریت سرمایه گذاری ها دکتر خداپرست 18-20 ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی 95/4/3 16-18

سیستم اطالعات مدیریت پیشرفته دکتر پاشازاده 18-20 بازاریابی-ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی 95/3/23 16-18

حقوق بازرگانی دکتر هدایت زاده 14-16 932ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی 95/5/2 16-18

بازارها و نهادهای مالی دکتر خداپرست 18-20 932ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی 95/3/26 16-18

حسابداری مدیریت دکتر حیدری 16-18 بیمه-ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی 95/4/1 16-18

سمینار در مسایل مالی دکتر عابدی 18-20 932ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی 95/4/31 16-18

روانشناسی ورزشی دکتر حسینی 14-16 ارشد یادگیری حرکتی 95/3/22 8/30-10:30

یادگیری حرکتی دکتر محمدزاده 16-18 ارشد یادگیری حرکتی 95/3/26 10:30-12:30

کنترل حرکتی دکتر محمدزاده 8:30-10:30 ارشد یادگیری حرکتی 95/3/31 14-16

روش تحقیق دکتر حسینی 10:30-12 ارشد یادگیری حرکتی 95/4/5 8/30-10:30

رایانه مدعو 12-14 ارشد یادگیری حرکتی 95/4/9 8/30-10:30

تحقیق در نظم و نثر عربی دکتر قدمیاری 8:30-10:30 دکتری ادبیات فارسی 95/3/22 10:30-12:30

تحقیق در مکتبهای ادبی جهان دکتر نزهت 12-14 دکتری ادبیات فارسی 95/3/26 10:30-12:30

دستور تاریخی و تطبیقی فارسی دکتر مدرسی 16-18 دکتری ادبیات فارسی 95/4/2 14-16

پروتئین و اسیدهای امینه دکتر پیرمحمدی 8:30-10:30 دکتری تغذیه دام 95/4/5 9-11

سمینار گروه 10:30-12:30 دکتری تغذیه دام * *

بیوانرژتیک دکتر خلیل وندی 14-16 دکتری تغذیه دام 95/4/9 9-11

پروتئین و اسیدهای امینه دکتر فرهومند 16-18 دکتری تغذیه دام 95/4/5 9-11

کربوهیدرات ها و چربی ها دکتر علی جو 8:30-10:30 دکتری تغذیه دام 95/3/29 9-11

بیوانرژتیک دکتر دانشیار 10:30-12:30 دکتری تغذیه دام 95/4/9 9-11

کربوهیدرات ها و چربی ها دکتر آقازاده 14-16 دکتری تغذیه دام 95/3/29 9-11

رفتار شناسی حشرات دکتر کریم پور 8:30-10:30 دکتری حشره شناسی * *

رفتارشناسی حشرات پوردکتر کریم 8:30-10:30 دکتری حشره شناسی 95/3/1 10:30-12

کنه شناسی پیشرفته دکتر میرفخرایی 10:30-12 دکتری حشره شناسی * *

کنه شناسی پیشرفته دکتر میرفخرایی 10:30-12:30 دکتری حشره شناسی 95/3/3 10:30-12

دینامیسم جمعیت حشرات دکتر صفوی 14-16 دکتری حشره شناسی * *

دینامیسم جمعیت حشرات  دکتر صفوی 14-16 دکتری حشره شناسی 95/3/2 10:30-12

مسئله مخصوص گروه * دکتری حشره شناسی * *

نظریه گروههای متناهی دکتربهروش 8:30-12:30 دکتری ریاضی 95/3/23 8:30-10:30

نظریه سرشت دکتربهروش 14-16 دکتری ریاضی 95/3/31 10:30-12:30

تحلیل کالم دکتر سرخوش 8:30-10:30 دکتری زبان انگلیسی 95/3/24 8:30-10:30

تربیت معلم زبان دکتر غالمی 10:30-12:30 دکتری زبان انگلیسی 95/3/31 10:30-12:30

روشهای تحقیق کیفی و مختلف دکتر علوی نیا 16-18 دکتری زبان انگلیسی 95/4/6 14-16

شیمی آلی فلزی دکتر زینی زاده 8:30-12:30 دکتری شیمی آلی 95/3/24 10:30-12:30

استرئوشیمی دکتر نوروزی 14-18 یک هفته درمیان-دکتری شیمی آلی 95/3/31 14-16

طیف سنجی دکتر اکبری 8:30-12:30 دکتری شیمی آلی 95/4/6 8:30-10:30

طراحی غشا و پوسته  دکتر شوکتی 14-16 دکتری عمران سازه 95/3/22 10:30-12:30

دکتری زبان انگلیسی

ارشد یادگیری حرکتی

دکتری ادبیات فارسی

دکتری تغذیه دام

دکتری حشره شناسی

دکتری ریاضی

دکتری شیمی آلی

دکتری عمران سازه



کنترل سازه ها دکتر سعید منیر 16-18 دکتری عمران سازه 95/3/26 14-16

ساختمان های بلند مناف پور.دکتر ع 16-18 دکتری عمران سازه 95/3/31 8:30-10:30

مباحث نرم دکتر قلی زاده 14-16 دکتری عمران سازه 95/4/5 10:30-12:30

ساختمان های بلند مناف پور.دکتر ع 16-18 دکتری عمران سازه 95/4/9 8:30-10:30

فیزیولوژی همزیستی  دکتر پور اکبر-دکتر حسینی 8:30-10:30 دکتری فیزیولوژی گیاهی 95/3/8 14-16

2بیوشیمی گیاهی  دکتر حیدری 8:30-10:30 دکتری فیزیولوژی گیاهی 95/3/22 14-16

بیوتکنولوژی ومهندسی ژنتیک دکتر رحمانی 10:30-12:30 دکتری فیزیولوژی گیاهی 95/3/29 10:30-12:30

متابولیسم گیاهی پیشرفته  دکتر جامعی 16-18 دکتری فیزیولوژی گیاهی 95/4/2 8:30-10:30

فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق دکتر ذوالفقاری 10:30-12:30 932دکتری فیزیولوژی ورزشی 95/3/24 14-16

سمینار در فیزیولوژی فعالیت ورزشی دکتر ذوالفقاری 12:30-14 932دکتری فیزیولوژی ورزشی 95/3/2 10:30-12:30

بیوشیمی پیشرفته ورزشی دکتر توفیقی 14-16 932دکتری فیزیولوژی ورزشی 95/3/8 8:30-10:30

روشهای اجزاء محدود در الکترومغناطیس دکتر نوری نیا 8:30-11:30 دکتری مخابرات 95/3/23 14-16

2مباحث ویژه در مهندسی برق  دکتر قبادی 8:30-11:30 ارشد مخابرات 95/3/26 10:30-12:30

2آنتن  دکتر قبادی 11:30-14:30 ارشد مخابرات 95/3/31 14-16

ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر نوری نیا 14:30-17 ارشد مخابرات 95/4/5 10:30-12:30

نهان نگاری اطالعات دکتر چهل امیرانی 8:30-11:30 دکتری مخابرات 95/4/9 8:30-10:30

روشهای برنامه ریزی درسی دکتر حسین پور 14-15:30 دکتری مدیریت آموزشی 95/3/24 10:30-12:30

روش های پژوهشی در مدیریت دکتر عباس زاده 12:30-14 دکتری مدیریت آموزشی 95/3/29 8:30-10:30

تحلیل رفتار و رفتار انسانی دکتر قلعه ای 11-12:30 دکتری مدیریت آموزشی 95/4/2 14-16

مبانی اجتمایی اقتصادی مدیریت دکتر حسنی 9:30-11 دکتری مدیریت آموزشی 95/4/5 8:30-10:30

(کنبود)زبان دکتر مهاجرانی 8-9:30 دکتری مدیریت آموزشی 95/4/9 14-16

نظریه های یادگیری دکتر اقدسی 16-18 دکتری یادگیری حرکتی 95/3/25 8:30-12:30

روش تحقیق دکتر حسینی 8:30-10:30 دکتری یادگیری حرکتی 95/3/30 10:30-12:30

ادراکات و حرکت دکتر محمدزاده 10:30-12 دکتری یادگیری حرکتی 95/4/6 8:30-10:30

مباحث منتخب در تبدیل انرژی دکتر صمد جعفر مدار 14-16 دکتری تبدیل انرژی 95/3/25 14-16

سیستم های تبریر پیشرفته دکتر شهرام خلیل آریا 16:30-18 دکتری تبدیل انرژی 95/4/1 8:30-10:30

دینامیک سیاالت محاسباتی دکترپور محمود 14-16:30 ارشد تبدیل انرژی 95/3/31 14-16

جریان های چند فازی دکتر عباسعلیزاده 12-14:30 ارشد تبدیل انرژی 95/4/14 14-16

سوخت و احتراق دکتر جعفرمدار 16:30-19 ارشد تبدیل انرژی 95/4/10 14-16

ترمودینامیک پیشرفته دکتر آریا 14-16:30 ارشد تبدیل انرژی 95/3/24 14-16

جابجایی پیشرفته دکتر میرزایی 16:30-19 ارشد تبدیل انرژی 95/4/5 14-16

شکل دهی فلزات دکتر علی میرزالو 8:30-10:30 ارشد ساخت و تولید 95/3/24 8:30-10:30

مکانیک محیط پیوسته دکتر عباسعلیزاده 10:30-13 ارشد ساخت و تولید 95/3/30 8:30-10:30

برنامه ریزی و کنترل تولید و کیفیت دکتر دنیوی 14-16:30 ارشد ساخت و تولید 95/4/5 14-16

جوشکاری دکتر پاشازاده 16:30-19 ارشد ساخت و تولید 95/4/9 10:30-12:30

اقتصاد مهندسی پیشرفته دکتر بابازاده
9-11

11-1
ارشد صنایع 95/3/27 95/3/27

ارشد صنایع

ارشد تبدیل انرژی

ارشد ساخت و تولید

دکتری تبدیل انرژی

دکتری یادگیری حرکتی

دکتری مدیریت آموزشی

ارشد برق قدرت

دکتری فیزیولوژی گیاهی

932دکتری فیزیولوژی ورزشی

دکتری مخابرات



FATSادوات دکتر نظرپور 8:30-12 ارشد برق قدرت 95/4/10 9-11

دینامیکسیستمهایقدرت دکتر طوسی 12-15 ارشد برق قدرت 95/4/2 9-11

بهره برداریازسیستمهایقدرتپیشرفته دکتر تالوت 8-11 ارشد برق قدرت 95/3/24 9-11

خودروهای الکتریکی برقی و هیبریدی دکتر فرسادی 11-13 ارشد برق قدرت 95/3/29 9-11

آمار کاربردی پیشرفته  دکتر احمدی 8:30-10:30 942دکتری رفتار حرکتی 95/3/25 8:30-10:30

مبانی عصب شناسی حرکت انسان  دکتر قادری 10:30-12 942دکتری رفتار حرکتی 95/4/1 10:30-12:30

یادگیری حرکتی پیشرفته   دکتر محمدزاده 14-16 942دکتری رفتار حرکتی 95/4/8 14-16

نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکتر غالمی  16-18 942دکتری زبان انگلیسی 95/3/25 14-16

تحقیق در آموزش زبان دکتر سرخوش 18-20 942دکتری زبان انگلیسی 95/4/1 10:30-12:30

مطالعات یادگیری زبان دوم دکتر علوی نیا 14-16 942دکتری زبان انگلیسی 95/4/6 10:30-12:30

توربالنس دکتر میرزایی 14-16:30 942دکتری تبدیل انرژی 95/3/30 10:30-12:30

2دینامیک سیاالت محاسباتی  دکتر پورمحمود 14-16:30 942دکتری تبدیل انرژی 95/4/6 10:30-12:30

942دکتری تبدیل انرژی

942دکتری زبان انگلیسی

942دکتری رفتار حرکتی


