
نام درس نام استاد ورودی- رشته  روز تاریخ امتحان ساعت

سیستم رادار دکتر قبادی ارشد  مخابرات میدان یکشنبه 94/10/20 9-11

فیلترهای وقفی دکتر قبادی ارشد  مخابرات میدان شنبه 94/10/26 14-16

2مایکرو ویو دکتر نوری نیا ارشد  مخابرات میدان یکشنبه 94/11/4 9-11

حقوق بازرگانی بین الملل دکتر هدایت زاده 932ارشد بازاریابی بین الملل یکشنبه 94/10/20 16-18

اقتصاد مدیریت دکتر عابدی مدیریت مالی- 932ارشد بازاریابی بین الملل دوشنبه 94/10/28 16-18

مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عابدی مدیریت مالی- 932ارشد بازاریابی بین الملل دوشنبه 94/10/21 16-18

بازارشناسی و مسایل بازاریابی دکتر ابوالفضلی 932مدیریت مالی- بیمه- ارشد بازرگانی پنجشنبه 94/10/24 16-18

تحقیق در عملیات پیشرفته دکتر زنوزی 932مدیریت مالی-ارشد بازرگانی شنبه 94/10/26 16-18

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر هدایت زاده مدیریت بیمه- مدیریت مالی- 941ارشد بازرگانی بین الملل شنبه 94/10/26 14-16

تحلیل آماری دکتر پاشازاده مدیریت بیمه- مدیریت مالی- 941ارشد بازرگانی بین الملل سه شنبه 94/10/22 14-16

بازارشناسی و مسایل بازاریابی دکتر رضازاده مدیریت بیمه- ارشد مدیریت مالی دوشنبه 94/10/28 14-16

تئوری های مدیریت پیشرفته دکتر خداپرستی 941ارشد بازرگانی بین الملل- مدیریت بیمه- ارشد مدیریت مالی یکشنبه 94/10/20 14-16

حسابداری مدیریت دکتر حیدری 932ارشد مدیریت مالی شنبه 94/11/3 16-18

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته دکتر خداپرستی 932ارشد مدیریت مالی چهارشنبه 94/10/23 16-18

پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه (941)برنامه امتحانی نیمسال اول 

ارشد  مخابرات میدان

مالی- بازرگانی- ارشد مدیریت بیمه 



تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر پیری 931ارشد حسابداری  شنبه 94/10/19 9-11

برسی موارد خاص در حسابداری دکتر زواری 931ارشد حسابداری  یکشنبه 94/10/27 14-16

حسابداری بخش عمومی دکتر پیری 931ارشد حسابداری  یکشنبه 94/11/4 9-11

سمینار مسائل آموزش زبان دکتر علوی نیا 932ارشد زبان انگلیسی  شنبه 94/10/19 14-16

زبانشناسی مقابله ای دکتر علوی نیا 932ارشد زبان انگلیسی  چهارشنبه 94/10/23 14-16

اصول و روش تدریس مهارتها دکتر سرخوش 932ارشد زبان انگلیسی  دوشنبه 94/10/28 14-16

آموزش زبان خارجی دکتر سرخوش 932ارشد زبان انگلیسی  یکشنبه 94/11/4 14-16

روش اجراء محدود دکتر میرزالو 941ارشد ساخت و تولید  شنبه 94/10/19 9-11

ریاضی مهندسی پیشرفته دکتر جعفر مدار 941ارشد ساخت و تولید  پنجشنبه 94/10/24 9-11

تکنولوژی پالستیک پیشرفته دکتر محمودیان 941ارشد ساخت و تولید  دوشنبه 94/10/28 9-11

محاسبات عددی پیشرفته دکتر میرزالو 941ارشد ساخت و تولید  شنبه 94/11/3 9-11

روشهای فرا ابتکاری در بهینه سازی خانم دکتر کاتبی 932ارشد صنایع پنجشنبه 94/10/24 11-13

برنامه ریزی خطی پیشرفته دکتر سلیمانپور 932ارشد صنایع یکشنبه 94/11/4 16-18

فیزیولوژی تغذیه دکتر ابراهیم نجد گرامی 932ارشد فیزیولوژی جانوری  شنبه 94/10/19 9-11

932ارشد حسابداری

932ارشد زبان انگلیسی 

941ارشد ساخت و تولید 

932ارشد صنایع

932ارشد فیزیولوژی جانوری 



فیزیولوژی عصب و عضله دکتر ایلخانپور 932ارشد فیزیولوژی جانوری  سه شنبه 94/10/22 9-11

فیزیولوژی غشاء سلول دکتر خضری 932ارشد فیزیولوژی جانوری  سه شنبه 94/10/29 9-11

جنین شناسی مقایسه ای جانوری دکتر نجاتی 932ارشد فیزیولوژی جانوری  شنبه 94/10/26 9-11

بیولوژی مولکولی پیشرفته دکتر محمدزاده 932ارشد فیزیولوژی جانوری  یکشنبه 94/11/4 9-11

تنظیم الکترو لیت ها در محیط داخلی دکتر زارع 932ارشد فیزیولوژی جانوری  پنجشنبه 94/11/1 9-11

ایمونولوژی ورزشی دکتر توفیقی 931ارشد فیزیولوژی ورزشی  یکشنبه 94/10/20 9-11

سمینار در فیزیولوژی فعالیت ورزشی دکتر ذوالفقاری 931ارشد فیزیولوژی ورزشی  پنجشنبه 94/10/24 9-11

فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان ونوجوانان دکتر توفیقی 931ارشد فیزیولوژی ورزشی  سه شنبه 94/10/29 9-11

فیزیولوژی ورزشی کاربردی دکتر ذوالفقاری 931ارشد فیزیولوژی ورزشی  سه شنبه 94/10/22 9-11

آمار زیستی ویژه فعالیت بدنی دکتر برنوسی 941ارشد فیزیولوژی ورزشی  سه شنبه 94/10/22 9-11

فیزیولوژی انسانی پیشرفته ویژه فعالیت بدنی دکتر توفیقی 941ارشد فیزیولوژی ورزشی  یکشنبه 94/10/27 9-11

بیوشیمی ومتابولیسم فعالیتهای ورزشی دکتر ذوالفقاری 941ارشد فیزیولوژی ورزشی  شنبه 94/10/19 9-11

روش تحقیق در علوم ورزشی دکتر ذوالفقاری 941ارشد فیزیولوژی ورزشی  چهارشنبه 94/10/30 9-11

روشهای آماری دکتر احمدی 941ارشدرفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی شنبه 94/10/19 14-16

زبان تخصصی دکتر حسینی 941ارشدرفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی شنبه 94/11/03 11-13

روانشناسی شناختی دکتر حسینی 941ارشدرفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی یکشنبه 94/11/04 11-13

رشد حرکتی در طول عمر دکتر محمد زاده 941ارشدرفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی سه شنبه 94/10/29 14-16

941ارشدرفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

941-931ارشد فیزیولوژی ورزشی 



رشد حرکتی و جسمانی دهقان زاده 941ارشدرفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی شنبه 94/10/26 9-11

مبانی عملکرد انسان دکتر محمد زاده 941ارشدرفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی سه شنبه 94/10/22 9-11

(نثر)تحقیق در متون فارسی دکتر طلوعی آذر 932دکتری ادبیات فارسی  یکشنبه 94/10/20 9-11

تحقیق در متون تفسیری دکتر عبیدی نیا 932دکتری ادبیات فارسی  شنبه 94/10/26 11-13

تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی دکتر کوشش 932دکتری ادبیات فارسی  شنبه 94/11/3 9-11

تحقیق در متون عرفانی و حکمی دکتر مدرسی 941دکتری ادبیات فارسی  یکشنبه 94/10/20 9-11

تحقیق در ادبیات غنایی دکتر خان محمدی 941دکتری ادبیات فارسی  دوشنبه 94/10/28 9-11

(نظم)تحقیق در متون فارسی  دکتر مظفری 941دکتری ادبیات فارسی  یکشنبه 94/11/4 11-13

بافت شناسی برندگان شالیزار-رازی-شهروز-حسن زاده-دکتر صدرخانلو 931دکتری بافت شناسی مقایسه ای  شنبه 94/10/19 11-13

هیستو شیمی شالیزار-رازی-شهروز-حسن زاده-دکتر صدرخانلو 931دکتری بافت شناسی مقایسه ای  پنجشنبه 94/10/24 14-16

هیستو تکنیک شالیزار-رازی-شهروز-حسن زاده-دکتر صدرخانلو 931دکتری بافت شناسی مقایسه ای  دوشنبه 94/10/28 9-11

سلول شناسی شالیزار-رازی-شهروز-حسن زاده 941دکتری بافت شناسی مقایسه ای  شنبه 94/11/3 11-13

توربالنس دکتر میرزایی 931دکتری تبدیل انرژی  یکشنبه 94/10/20 14-16

مباحث منتخب سیاالت دکتر پورمحمود 931دکتری تبدیل انرژی  سه شنبه 94/10/22 9-11

کنترل آلودگی محیط زیست دکتر جعفر مدار 931دکتری تبدیل انرژی  شنبه 94/10/26 11-13

طراحی کلی نیروگاهها دکتر خلیل آریا 931دکتری تبدیل انرژی  سه شنبه 94/10/29 11-13

941-932دکتری ادبیات فارسی 

931دکتری بافت شناسی مقایسه ای 

931دکتری تبدیل انرژی 



مکانیک محیط های پیوسته دکتر میرزایی 931دکتری تبدیل انرژی  پنجشنبه 94/11/1 11-13

ریاضی مهندسی پیشرفته دکتر جعفر مدار ارشد تبدیل انرژی شنبه 94/10/19 14-16

مکانیک محیط های پیوسته دکتر میرزایی ارشد تبدیل انرژی پنجشنبه 94/10/24 14-16

محاسبات عددی پیشرفته دکتر خلیل آریا ارشد تبدیل انرژی سه شنبه 94/10/29 14-16

مکانیک سیاالت پیشرفته دکتر پورمحمود ارشد تبدیل انرژی یکشنبه 94/11/4 14-16

مباحث برگزیده در انرژی دکتر عباسعلیزاده ارشد تبدیل انرژی شنبه 94/10/26 14-16

مواد معدنی دکتر فرهومند 941دکتری تغذیه دام  چهارشنبه 94/10/23 14-16

فیزیولوژی دستگاه گوارش دکتر دانشیار 941دکتری تغذیه دام  چهارشنبه 94/10/30 14-16

فیزیولوژی دستگاه گوارش دکتر علی جو 941دکتری تغذیه دام  چهارشنبه 94/11/7 11-13

طرح آزمایش های پیشرفته دکتر علی هاشمی 941دکتری تغذیه دام  چهارشنبه 94/11/14 9-11

مواد معدنی دکتر پیرمحمدی 941دکتری تغذیه دام  چهارشنبه 94/11/21 11-13

رفتار شناسی حشرات دکتر کریم پور 932دکتری حشره شناسی  یکشنبه 94/10/20 14-16

کنه شناسی پیشرفته (یک هفته در میان)دکتر میر فخرایی  932دکتری حشره شناسی  چهارشنبه 94/10/30 9-11

آفت گشها و محیط زیست دکتر ولیزادگان 941دکتری حشره شناسی  سه شنبه 94/10/22 14-16

فیزیولوژی پیشرفته حشرات دکتر مهرخو 941دکتری حشره شناسی  دوشنبه 94/10/28 14-16

بیماری شناسی حشرات دکترآرمیده-دکتر صفر علیزاده 941دکتری حشره شناسی  شنبه 94/11/3 11-13

941دکتری تغذیه دام 

941-932دکتری حشره شناسی 

941ارشد تبدیل انرژی 



نظریه های گروه های متناهی دکتر بهروش دکتری ریاضی * با هماهنگی استاد  *

نظریه نمایش گروه دکتر بهروش دکتری ریاضی * با هماهنگی استاد  *

نظریه نمایش گروه دکتر بهروش دکتری ریاضی * با هماهنگی استاد  *

نظریه های گروه های متناهی دکتر بهروش دکتری ریاضی * با هماهنگی استاد  *

روش های تحقیق کیفی و مختلط دکتر سرخوش 931دکتری زبان انگلیسی  چهارشنبه 94/10/30 11-13

سنجش زبان دکتر حسین کاشف 932دکتری زبان انگلیسی  سه شنبه 94/10/22 14-16

مطالعات یادگیری زبان دوم دکتر علوی نیا 932دکتری زبان انگلیسی  دوشنبه 94/10/28 14-16

روانشناسی زبان دکتر سرخوش 932دکتری زبان انگلیسی  شنبه 94/11/3 11-13

تربیت معلم زبان دکتر غالمی 931دکتری زبان انگلیسی یکشنبه 94/10/20 14-16

سنتز پیشرفته دکتر خلفی 941دکتری شیمی  دوشنبه 94/10/21 14-16

شیمی پلیمر پیشرفته دکتر پیمان نجفی مقدم 941دکتری شیمی  سه شنبه 94/10/29 14-16

هترو سیکل پیشرفته دکتر برادرانی 941دکتری شیمی  شنبه 94/11/3 14-16

دینامیک غیر خطی سازه ها دکتر سعید منیر 941دکتری عمران سازه شنبه 94/10/19 14-16

(غیر خطی)اجزا محدود پیشرفته  50دکتر قلی زاده-50دکتر غیرتمند 941دکتری عمران سازه شنبه 94/10/26 11-13

طراحی لرزهای سازه ها بر اساس عملکرد دکتر علی مناف پور 941دکتری عمران سازه چهارشنبه 94/10/30 11-13

941دکتری عمران سازه

دکتری ریاضی

931-932دکتری زبان انگلیسی 

941دکتری شیمی 



طراحی لرزهای سازه ها بر اساس عملکرد دکتر تاریوردیلو 941دکتری عمران سازه یکشنبه 94/11/4 11-13

ژنتیک مولکولی گیاهی دکتر رحمانی دکتری فیزیولوژی گیاهی یکشنبه 94/10/20 14-16

مکانیسم عمل تنظیم کننده های رشد دکتر خارا دکتری فیزیولوژی گیاهی پنجشنبه 94/10/24 11-13

فیزیولوژی جذب دکتر عباسپور دکتری فیزیولوژی گیاهی سه شنبه 94/10/29 11-13

فیزیولوژی تنش ها دکتر حیدری دکتری فیزیولوژی گیاهی شنبه 94/11/3 11-13

سمینار در فیزیولوژی فعالیت ورزشی دکتر ذوالفغاری 931دکتری فیزیولوژی ورزشی  شنبه 94/10/19 14-16

ایمنولوژی فعالیتهای ورزشی دکتر توفیقی 931دکتری فیزیولوژی ورزشی  سه شنبه 94/10/22 14-16

فیزیولوژی پیشرفته قلب و عروق وتنفس دکتر ذوالفقاری 941دکتری فیزیولوژی ورزشی  شنبه 94/10/26 11-13

آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی دکتر برنوسی 941دکتری فیزیولوژی ورزشی  سه شنبه 94/10/29 11-13

سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی دکتر توفیقی 941دکتری فیزیولوژی ورزشی  پنجشنبه 94/11/1 11-13

جنبه های متابولیک فعالیتهای ورزشی دکتر توفیقی 941دکتری فیزیولوژی ورزشی  یکشنبه 94/11/4 11-13

سنجش از راه دور دکتر چهل امیرانی دکتری مخابرات سیستم یکشنبه 94/11/4 14-16

سیستم رادار دکتر قبادی دکتری مخابرات میدان یکشنبه 94/10/20 9-11

2مباحث ویژه ویژه دکتر قبادی دکتری مخابرات میدان چهارشنبه 94/10/23 14-16

فیلترهای وقفی دکتر قبادی دکتری مخابرات میدان شنبه 94/10/26 14-16

روشهای عددی در الکترو مغناطیس دکتر نوری نیا دکتری مخابرات میدان چهارشنبه 94/10/30 11-13

دکتری فیزیولوژی گیاهی

سیستم-دکتری مخابرات میدان

دکتری فیزیولوژی ورزشی 



رفتار سازمانی پیشرفته دکتر قلعه ای 932دکتری مدیریت آموزشی یکشنبه 94/10/20 9-11

روش های برنامه ریزی درسی دکتر حسین پور 932دکتری مدیریت آموزشی پنجشنبه 94/10/24 11-13

یک هفته درمیان-مدیریت در آموزش عالی دکتر مهاجرانی 932دکتری مدیریت آموزشی سه شنبه 94/10/29 14-16

یک هفته در میان-مدیریت نیروی انسانی حسنی-دکتر قالوندی 932دکتری مدیریت آموزشی یکشنبه 94/11/4 14-16

مدیریت منابع انسانی دکتر قلعه ای یک هفته در میان-941دکتری مدیریت آموزشی یکشنبه 94/10/20 9-11

تئوری های مدیریت دکتر عباس زاده یک هفته در میان-941دکتری مدیریت آموزشی پنجشنبه 94/10/24 11-13

اصول مدیریت دکتر حسنی یک هفته در میان-941دکتری مدیریت آموزشی یکشنبه 94/10/27 11-13

مدیریت در آموزش عالی دکتر مهاجرانی یک هفته در میان-941دکتری مدیریت آموزشی سه شنبه 94/10/29 14-16

آمار دکتر قالوندی یک هفته در میان-941دکتری مدیریت آموزشی یکشنبه 94/11/4 14-16

مدیریت پرژه دکتر کاشف 931دکتری مدیریت ورزشی شنبه 94/10/19 14-16

سمینار دکتر عامری 931دکتری مدیریت ورزشی دوشنبه 94/10/28 14-16

مطالعات هدایت شده دکتر عامری 931دکتری مدیریت ورزشی یکشنبه 94/11/4 14-16

مدیریت پیشرفته دکتر کاشف 941دکتری مدیریت ورزشی شنبه 94/10/19 14-16

مسائل حقوقی و اخالقی دکتر عامری 941دکتری مدیریت ورزشی دوشنبه 94/10/28 14-16

مدیریت منابع دکتر عامری 941دکتری مدیریت ورزشی یکشنبه 94/11/4 14-16

روش اجزاء محدود دکتر سعید منیر شنبه ارشد941زلزله-مهندسی عمران 94/10/19 11-13

941-932دکتری مدیریت آموزشی

941-931دکتری مدیریت ورزشی

 ارشد941زلزله-مهندسی عمران



لرزه شناسی و مهندسی زلزله دکتر علی رضا مناف پور پنجشنبه ارشد941زلزله-مهندسی عمران 94/10/24 14-16

دینامیک سازه دکتر قلی زاده یکشنبه ارشد941زلزله-مهندسی عمران 94/10/27 14-16

ریاضیات عالی مهندسی دکتر غیرتمند چهارشنبه ارشد941زلزله-مهندسی عمران 94/10/30 14-16

روش اجزاءمحدود دکتر قلی زاده چهارشنبه ارشد941سازه-مهندسی عمران 94/11/14 14-16

دینامیک سازه ها دکترشیدایی یکشنبه ارشد941سازه-مهندسی عمران 94/10/27 14-16

ریاضیات عالی مهندسی دکتر تاروردیلو شنبه ارشد941سازه-مهندسی عمران 94/10/19 14-16

تئوری االستیسیته دکتر شوکتی یکشنبه ارشد941سازه-مهندسی عمران 94/11/4 14-16

توزیع انرژی الکتریکی دکتر تالوت ارشد برق قدرت شنبه 94/10/26 10-12

الکترونیک قدرت دکتر نظرپور ارشد برق قدرت شنبه 94/11/3 10-12

تئوری جامع ماشین دکتر فرسادی ارشد برق قدرت شنبه 94/11/10 10-12

کنترل توان راکتیو دکتر طوسی ارشد برق قدرت شنبه 94/11/17 10-12

ارشد برق قدرت

 ارشد941سازه-مهندسی عمران


