
نام درس نام استاد رشته - ورودي تاریخ امتحان ساعت امتحان

نانو تکنولوژي دکتر افرنگ 96/10/23 ارشد الکترونیک گرایش نانو فناوري  9-11

ارتعاشات سیستم هاي پیوسته در ساختار هاي میکروالکترومکانیک    دکتر رضازاده 96/11/02 ارشد الکترونیک گرایش نانو فناوري  11-13

تئوري تکنولوژي ساخت نیمه هادي ها دکتر عباسپور 96/10/27 ارشد الکترونیک گرایش نانو فناوري  11-13

تئوري جامع ماشین الکتریکی دکتر فرسادي ارشد برق قدرت961 96/10/23 10

بهره برداري پیشرفته دکتر تالوت ارشد برق قدرت961 96/10/27 10

کنترل توان راکتیو دکتر فرهادي ارشد برق قدرت961 96/10/16 10

توزیع انرژي الکترونیکی دکتر گلوانی ارشد برق قدرت961 96/11/2 10

محاسبات عددي پیشرفته دکتر آریا ارشد تبدیل انرژي961 96/11/02 9-11

مکانیک سیاالت پیشرفته دکتر پور محمود ارشد تبدیل انرژي961 96/10/23 9-11

ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر جعفرمدار ارشد تبدیل انرژي961 96/10/16 9-11

مکانیک محیط هاي پیوسته دکتر میرزایی ارشد تبدیل انرژي961 96/10/27 9-11

حسابرسی پیشرفته دکتر پرویز پیري ارشد حسابداري961 96/10/18 11

تئوري حسابداري 1 دکتر حمزه دیدار ارشد حسابداري961 96/10/24 14

تحلیل آماري دکتر منصورفر ارشد حسابداري961 96/10/20 11

حسابداري مدیریت دکتر مهدي حیدري ارشد حسابداري961 96/10/30 9

تدریس عملی دکتر غالمی ارشد زبان انگلیسی 952 96/10/16 13:30

مسایل زبانشناسی دکتر سرخوش ارشد زبان انگلیسی 961 96/10/28 12

روش تحقیق دکتر سرخوش ارشد زبان انگلیسی 961 96/11/2 15

آواشناسی آموزشی دکتر علوي نیا ارشد زبان انگلیسی 961 96/10/23 15

اصول و روش تدریس دکتر غالمی ارشد زبان انگلیسی 961 96/10/30 11

نگارش پیشرفته دکتر کاشف ارشد زبان انگلیسی 961 96/10/20 15

روش تحقیق دکتر امیرنیا ارشد زراعت961 96/11/02 14

مباحث نوین در زراعت
دکتر پیرزاد

دکتر سینا سیاوش
ارشد زراعت961 96/10/10 14

طراحی الگوي کشت دکتر جلیلیان ارشد زراعت961 96/10/21 14

زراعت تکمیلی دکتر رحیمی ارشد زراعت961 96/10/27 14

زراعت تکمیلی دکتر قیاسی ارشد زراعت961 96/10/16 14

تکنولوژي پالستیک پیشرفته دکتر ازدست ارشد ساخت و تولید961 96/10/20 11

ریاضیات مهندسی پیشرفته دکتر پاشازازه ارشد ساخت و تولید961 96/10/30 11

برنامه ریزي و کنترل تولید و کیفیت دکتر دنیوي ارشد ساخت و تولید961 96/10/24 11

شکل دهی فلزات دکتر علی میرزالو ارشد ساخت و تولید961 96/10/17 9

نظریه هاي فازي خانم دکتر کاتبی ارشد صنایع961 96/10/20 16

زنجیره تامین دکتر بابازاده ارشد صنایع961 96/10/30 16

طراحی آزمایش دکتر دنیوي ارشد صنایع961 96/10/16 16

 برنامه امتحانات پایان ترم پردیس دانشگاهی در نیمسال اول سالتحصیلی 97-96



طراحی سیستم هاي صنعتی دکتر سلیمانپور ارشد صنایع961 96/10/26 16

مهندسی پی پیشرفته دکتر اسالمی ارشد عمران-ژئو تکنیک 96/10/26 9-11

دینامیک خاك دکتر اسالمی ارشد عمران-ژئو تکنیک 96/11/01 9-11

مکانیک خاك پیشرفته دکتر بدو ارشد عمران-ژئو تکنیک 96/10/19 9-11

ریاضیات عالی مهندسی  دکتر صولتی فر ارشد عمران-ژئو تکنیک 96/10/23 9-11

ریاضیات عالی مهندسی دکتر زمانی ارشد عمران سازه 96/10/24 9-11

تئوري االستیسیته دکتر شوکتی ارشد عمران سازه 96/10/30 9-11

دینامیک سازه ها دکتر شیدایی ارشد عمران سازه 96/10/20 9-11

روش اجزاء محدود دکتر قلی زاده ارشد عمران سازه 96/10/26 9-11

بهسازي لرزه اي سازه هاي موجود دکتر تاروردیلو ارشد عمران سازه951 96/11/01 9-11

شبکه پهن باند دکتر اسالمنور ارشد کامپیوتر 96/11/05 15

وب معنایی دکتر اصغریان ارشد کامپیوتر 96/10/23 15

سیستمهاي توزیعی دکتر باقرزاده ارشد کامپیوتر 96/10/30 15

ارزیابی شبکه دکتر شریفی ارشد کامپیوتر 96/10/16 15

مدیریت زنجیره تامین بین الملل و واردات دکتر خداپرستی   ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل951 96/10/23 15

بازاریابی بین الملل و صادرات دکتر رضازاده ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل951 96/10/2 15

استراتژي هاي بازرگانی بین الملل دکتر زنوزي ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل951 96/10/16 15

اصول مذاکرات و مکاتبات در قراردادهاي بازرگانی بین الملل دکتر هدایت زاده ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل951 96/10/19 15

نظریه هاي  سازمان و مدیریت پیشرفته دکتر پاشازاده ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل961 96/11/02 15

مدیریت تفکر و تحول استراتژیک دکتر پاشازاده ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل961 96/11/21 15

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته دکتر خداپرستی   ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل961 96/10/26 15

مدیریت استراتژیک پیشرفته دکتر عابدي  ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل961 96/10/19 15

روش شناسی پژوهش کیفی دکتر عابدي  ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل961 96/10/30 15

مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکترهدایت زاده ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل961 96/10/23 15

اجرا و کنترل استراتژیک  زنوزي ارشد مدیریت بازرگانی-بین الملل961 96/10/16 15

موضوعات پیشرفته -در فیزیک-آب-و-خاك دکتر بشارت دکتري آبیاري زهکشی961 96/10/30 9

موضوعات-پیشرفته درفیزیک-آب-و-خاك دکتر بشارت دکتري آبیاري زهکشی961 96/10/30 9

فیزیک خاك پیشرفته دکتر بهمنش دکتري آبیاري زهکشی961 96/11/02 9

فیزیک خاك پیشرفته دکتر بهمنش دکتري آبیاري زهکشی961 96/11/02 9

مدیریت آب در مزرعه دکتر رضاوردي نژاد دکتري آبیاري زهکشی961 96/10/26 9

نفوذ و نشت آب در خاك دکتر زینالزاده دکتري آبیاري زهکشی961 96/10/23 9

مباحث منتخب در انتقال انرژي دکتر جعفر مدار دکتري تبدیل انرژي951 96/10/17 9-12

نانو سیال-میکرو و نانو دکتر عباسعلیزاده دکتري تبدیل انرژي951 96/10/24 9-12

مباحث منتخب در مکانیک سیاالت دکتر میرزایی دکتري تبدیل انرژي951 96/10/27 9-12

سوخت و احتراق پیشرفته دکتر جعفرمدار دکتري تبدیل انرژي961 96/10/20 9-12

موتورهاي احتراق داخلی دکتر خلیل آریا دکتري تبدیل انرژي961 96/11/02 9-12

جریانهاي لزج دکتر میرزایی دکتري تبدیل انرژي961 96/10/24 9-12



تغذیه پیشرفته (مواد معدنی) دکتر پیرمحمدي دکتري تغذیه دام و طیور961 96/10/18 9-11

فیزیولوژي دستگاه گوارش دکتر دانشیار دکتري تغذیه دام و طیور961 96/10/24 9-11

طرح آزمایش هاي پیشرفته دکتر علی هاشمی دکتري تغذیه دام و طیور961 96/11/1 9-11

فیزیولوژي دستگاه گوارش دکتر علیجو دکتري تغذیه دام و طیور961 96/10/24 9-11

تغذیه پیشرفته (مواد معدنی) دکتر فرهومند دکتري تغذیه دام و طیور961 96/10/18 9-11

بیماري شناسی حشرات دکتر ارمیده دکتري حشره شناسی961 96/10/18 9

فیزیولوژي پیشرفته حشرات دکتر مهرخو دکتري حشره شناسی961 96/10/26 9

آفت کش ها و محیط زیست دکتر ولیزادگان دکتري حشره شناسی961 96/10/23 11

جنبه هاي روانی اجتماعی دکتر حسینی  دکتري رفتار حرکتی 951 96/10/16 9

آزمایشگاه دکتر محمدزاده دکتري رفتار حرکتی 951 96/10/19 11

سمینار
دکتر محمدزاده 

دکتر حسینی
دکتري رفتار حرکتی 951 96/10/23 9

آمار کاربردي پیشرفته دکتر احمدي دکتري رفتار حرکتی 961 96/10/30 9

مبانی عصب شناسی حرکتی دکتر توفیقی دکتري رفتار حرکتی 961 96/11/2 11

یادگیري حرکتی پیشرفته دکتر محمد زاده دکتري رفتار حرکتی 961 96/10/27 11

تحلیل کالم دکتر بنیادي دکتري زبان انگلیسی 951 96/11/7 15

روشهاي تحقیق کیفی و مختلط دکتر علوي نیا دکتري زبان انگلیسی 951 96/10/23 14

تربیت معلم زبان دکتر غالمی دکتري زبان انگلیسی 951 96/10/16 9

تحقیق در آموزش زبان دکتر سرخوش دکتري زبان انگلیسی 961 96/10/19 11

مطالعات یادگیري زبان دوم دکتر علوي نیا دکتري زبان انگلیسی 961 96/10/26 9

نقد وبررسی مسایل زبان دکتر غالمی دکتري زبان انگلیسی 961 96/10/30 11

تحقیق در متون فارسی دکتر طلوعی آذر دکتري زبان و ادبیات فارسی 96/11/21 12

تحقیق در متون تفسیري دکتر طلوعی آذر دکتري زبان و ادبیات فارسی 96/11/05 12

تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی دکتر نظریانی دکتري زبان و ادبیات فارسی 96/11/19 12

هتروسیکل دکتر برادرانی دکتري شیمی آلی 96/10/25 9

سنتز دکتر خلفی دکتري شیمی آلی 96/10/17 9

پلیمر دکتر نجفی دکتري شیمی آلی 96/11/1 9

مدلسازي در مطالعات خاك و گیاه دکتر خداوردیلو دکتري شیمی و حاصلخیزي خاك 96/10/25 11

شناخت و کاربرد دستگاههاي آزمایشگاهی دکتر سپهر دکتري شیمی و حاصلخیزي خاك 96/10/20 11

آزمون خاك دکتر صدقیانی دکتري شیمی و حاصلخیزي خاك 96/10/23 11

مباحث پیشرفته در حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه دکتر صمدي دکتري شیمی و حاصلخیزي خاك 96/10/27 11

طراحی لرزه اي سازه ها بر اساس عملکرد دکتر زمانی دکتري عمران سازه 96/10/27 14-16

دینامیک غیرخطی سازه ها دکتر سعید منیر دکتري عمران سازه 96/11/09 14-16

طراحی لرزه اي سازه ها بر اساس عملکرد دکتر علیرضا مناف پور  دکتري عمران سازه 96/10/27 14-16

اجزاء محدود پیشرفته(غیر خطی) دکتر قلی زاده+غیرتمند دکتري عمران سازه 96/10/23 14-16



فقه استداللی2 دکتر جعفرزاده دکتري فقه و حقوق اسالمی 96/10/25 10

حقوق مدنی دکتر علیپور دکتري فقه و حقوق اسالمی 96/10/24 10

متون حقوقی دکتر نیکخواه دکتري فقه و حقوق اسالمی 96/10/26 10

ابر رسانایی پیشرفته دکتر صدقی دکتري فیزیک 96/10/16 9

الیپسومتري 1 دکتر صدقی دکتري فیزیک 96/10/20 9

اپتیک کوانتومی دکتر امنیت طلب دکتري فیزیک اتمی مولکولی961 96/11/28 9

اپتیک غیرخطی دکتر جعفري دکتري فیزیک اتمی مولکولی961 96/10/25 9

مواد چگال
دکتر احمدي%50

دکتر اسمعیلی%50
دکتري فیزیک جامد961 96/10/19 9

مباحث پیشرفته در مغناطیس  دکتر گلزان دکتري فیزیک جامد961 96/10/24 11

ذرات بنیادي پیشرفته دکتر گودرزي دکتري فیزیک هسته اي961 96/10/27 9

فیزیولوژي ورزشی پیشرفته تنفس دکتر توفیقی  دکتري فیزیولوژي ورزشی951 96/10/19 11

روش هاي آزمایشگاهی سنجش عملکرد قلب، عروق و تنفس
دکتر ذوالفقاري

 دکتر توفیقی
دکتري فیزیولوژي ورزشی951 96/10/16 9

آمار و روش تحقیق پیشرفته در فیزیولوژي ورزشی دکتر برنوسی دکتري فیزیولوژي ورزشی961 96/11/2 9

سازگاري سلولی با فعالیت ورزشی
دکتر توفیقی 

 دکتر طلوعی آذر
دکتري فیزیولوژي ورزشی961 96/10/23 9

جنبه-هاي متابولیک فعالیت ورزشی
دکتر توفیقی

 دکتر طلوعی آذر
دکتري فیزیولوژي ورزشی961 96/10/27 11

فیزیولوژي پیشرفته قلب، عروق و تنفس دکتر ذوالفقاري دکتري فیزیولوژي ورزشی961 96/10/30 9

بیوشیمی گیاهی2 دکتر جامعی دکتري فیزیولوژي(گیاهی) 96/10/16 8:30

مکانیسم عمل تنظیم کننده هاي رشد دکتر خارا دکتري فیزیولوژي(گیاهی) 96/10/20 14

ژنتیک مولکولی گیاهی دکتر رحمانی دکتري فیزیولوژي(گیاهی) 96/10/28 8:30

فیزیولوژي جذب دکتر عباسپور دکتري فیزیولوژي(گیاهی) 96/10/24 11

سنجش از راه دور دکتر چهل امیرانی دکتري مخابرات سیستم961 96/10/16 9

پردازش دیجیتال سیگنال پیشرفته دکتر چهل امیرانی دکتري مخابرات سیستم961 96/10/19 11

سیستم رادار دکتر قبادي دکتري مخابرات سیستم961 96/10/23 11

آنتنهاي فرا پهن باند دکتر قبادي دکتري مخابرات میدان961 96/11/02 13

مباحث ویژه1 دکتر قبادي دکتري مخابرات میدان961 96/11/2 9

فیلترهاي وقفی دکتر قبادي دکتري مخابرات میدان961 96/10/26 13

المان محدود دکتر نوري نیا دکتري مخابرات میدان961 96/10/19 13

سمینار در مدیریت راهبردي دکتر عامري دکتري مدیریت ورزشی951 96/10/27 11

سیستمهاي اطالعاتی مدیران سازمان هاي ورزشی دکتر عامري دکتري مدیریت ورزشی951 96/10/20 9

مدیریت کیفیت پیشرفته دکتر کاشف دکتري مدیریت ورزشی951 96/11/2 9

مدیریت منابع انسانی دکتر عامري دکتري مدیریت ورزشی961 96/10/20 9

مسائل حقوقی و اخالقی در مدیریت دکتر عامري دکتري مدیریت ورزشی961 96/10/27 11

مدیریت پیشرفته دکتر کاشف دکتري مدیریت ورزشی961 96/11/2 9



بیوانرژتیک فعالیت ورزشی  دکتر توفیقی فیزیولوژي ورزشی-بالینی961 96/10/23 9

آزمون و تجویز فعالیت ورزشی در بیماري ها  دکتر خدایی فیزیولوژي ورزشی-بالینی961 96/11/2 9

بازتوانی قلبی عروقی و تنفسی با فعالیت ورزشی دکتر ذوالفقاري فیزیولوژي ورزشی-بالینی961 96/10/16 11

ابعاد روانی سالمتی بخش فعالیت ورزشی دکتر طلوعی آذر فیزیولوژي ورزشی-بالینی961 96/10/27 11

تغذیه ورزشی کاربردي در سبک زندگی دکتر نوري فیزیولوژي ورزشی-بالینی961 96/10/20 9

فیزیولوژي ورزشی پیشرفته دکتر توفیقی فیزیولوژي ورزشی-محض951 96/10/19 9

فیزیولوژي ورزشی  بالینی دکتر توفیقی فیزیولوژي ورزشی-محض951 96/10/23 9

تکنیک-هاي آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی دکتر ذوالفقاري فیزیولوژي ورزشی-محض951 96/10/30 9

سمینار در فیزیولوژي فعالیت ورزشی دکتر ذوالفقاري فیزیولوژي ورزشی-محض951 96/10/16 11

ایمونولوژي فعالیت ورزشی دکتر طلوعی آذر فیزیولوژي ورزشی-محض951 96/10/27 11

امار زیستی ویژه فعالیت ورزشی دکتر خدایی فیزیولوژي ورزشی-محض961 96/11/2 9

فیزیولوژي انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی دکتر خدایی فیزیولوژي ورزشی-محض961 96/10/23 9

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی دکتر ذوالفقاري فیزیولوژي ورزشی-محض961 96/10/16 11

روش تحقیق در علوم ورزشی دکتر نوري فیزیولوژي ورزشی-محض961 96/10/20 9


