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14001600چھارشنبھمیرزاییمکانیک محیطهاي پیوستهکارشناسی تبدیل انرژي تبدیل انرژي9-1197/10/18

16001800چھارشنبھپسته-ايانتقال حرارت جابجاییکارشناسی تبدیل انرژي تبدیل انرژي9-1197/10/26

8301030پنجشنبھخلیل آریاترمودینامیک پیشرفتهکارشناسی تبدیل انرژي تبدیل انرژي9-1197/10/22

16001800پنجشنبھپورمحمودمکانیک سیاالت پیشرفتهکارشناسی تبدیل انرژي تبدیل انرژي9-1197/10/15

12301400شنبھشیرزاد-امیريتنش هاي محیطی و بیماریهاي فیزیولوژیکیکارشناسی ارشد میوه کاري09:001397/10/29

14001600شنبھاصغريمواد تنظیم کننده رشد گیاهیکارشناسی ارشد میوه کاري09:001397/10/22

8301030یکشنبھشیرزاد-امیريروش تحقیق در علوم کشاورزيکارشناسی ارشد میوه کاري09:001397/10/25

10301230یکشنبھناصريفیزیولوژي درختان میوهکارشناسی ارشد میوه کاري09:001397/10/24

12301400یکشنبھاصغريمواد تنظیم کننده رشد گیاهی(عملی)کارشناسی ارشد میوه کاري**

8301030دوشنبھ حسن پورمیوه کاري تکمیلیکارشناسی ارشد میوه کاري09:001397/10/15

14001600دوشنبھحسن پورزبان تخصصیکارشناسی ارشد میوه کاري09:001397/10/30

10301230سھ شنبھشیرزادفیزیولوژي تنش در گیاهان باغبانیکارشناسی ارشد میوه کاري09:001397/10/18

14001600شنبھیوسفیشبکه هاي حسگر بیسیمکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر     

16001800شنبھاسالم نور بهدیسشبکه پیشرفتهکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر     

14001600یکشنبھقالبسازنظریه بهینه سازيکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر     

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سیستم عامل پیشرفته

(براي فناوري اطالعات)+سیستم هاي توزیعی 

(براي مهندسی کامپیوتر)

 اصغریان-شریفی
14001600دوشنبھ

16001800دوشنبھباقرزاده جمشیدتحلیلها و سیستمهاي  دادههاي حجیمکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر     

8301030پنجشنبھ سید عامري  میرحسن نظریه هاي سازمان و مدیریتکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

10301230پنجشنبھکاشف  میرمحمدروش تحقیق در مدیریت ورزشیکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی     

12301400پنجشنبھکاشف  میرمحمدمدیریت روابط بین المللی در ورزشکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی     

14001600پنجشنبھ سید عامري  میرحسن مدیریت راهبردي رویدادهاي بزرگ ورزشیکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

16001800پنجشنبھبهنامروشهاي اماريکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی     

14001600سھ شنبھدکتر پاشازادهتحلیل آماريکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی962- بین الملل140097/10/22971

18002000دوشنبھدکتر زنوزيمدیریت تبلیغات و برندکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی962- استراتژیک140097/10/27961

16001800چھارشنبھدکتر هدایت زادهمدیریت منابع انسانی پیشرفتهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی962-- بین الملل140097/10/24971

16001800سھ شنبھدکتر عابديکاربرد تئوري تصمیمکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی140097/10/1962

14001600چھارشنبھدکتر خداپرستیمدیریت رفتار مصرف کنندهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی140097/10/19962

16001800سھ شنبھدکتر پاشازادهنظریه هاي سازمان و مدیریت پیشرفتهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل140097/10/16971

18002000سھ شنبھدکتر عابديمدیریت استراتژیک پیشرفتهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل140097/10/1971

16001800چھارشنبھدکتر خداپرستیبازایابی و مدیریت بازار پیشرفتهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل140097/10/19971

16001800دوشنبھدکتر زنوزيبارایابی بین الملل و صادراتکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل14001397/10/16961

14001600سھ شنبھدکتر عابدياستراتژیهاي بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل14001397/10/24961

18002000چھارشنبھدکترهدایت زادهاصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بین الملل14001397/10/19961

18002000سھ شنبھدکتر  پاشازادهمدیریت تفکر و تحول استراتژیککارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- استراتژیک140097/10/16961

14001600چھارشنبھنوري حبشی اکبرسمینار پژوهی ورزشی بالینیکارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی -بالینی961

8301030پنجشنبھتوفیقی اصغرفیزیولوژي ورزشی ویژه گروه هاي خاصکارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی -بالینی961

10301230پنجشنبھطلوعی آذر جواددارو شناسی و علوم وورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی -بالینی961

14001600پنجشنبھذوالفقار دیدنی  محمدرضابیماریهاي متابولیک و فعالیتهاي ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی -بالینی961

14001600یکشنبھخضري شیوافیزیولوژي دستگاه عصبی مرکزيکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري     

16001800یکشنبھفرخی فرحمکانیسم هاي سلولی و مولکولی تکوینکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري     

8301030چھارشنبھحسینی نجدگرامی ابراهیمفیزیولوژي ماهیکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري     

14001600چھارشنبھبابائی بالدرالو فرینآندوکرینولوژي پیشرفتهکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري

16001800چھارشنبھبابائی بالدرالو فریننوروفیزیولوژي رفتارکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري     

14001600پنجشنبھحسینی نجدگرامی ابراهیمبیوسیستماتیک جانوريکارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري     

14001600چھارشنبھخدائی دوشتور کاظمآمار زیستی ویژه فعالیت ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971

16001800چھارشنبھنوري حبشی اکبرروش تحقیق در علوم ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971     

8301330پنجشنبھطلوعی آذر جوادآناتومی ویژه فعالیت ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971

10301230پنجشنبھذوالفقار دیدنی  محمدرضابیو شیمی و متابولیسم فعالیت ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971

12301400پنجشنبھتوفیقی اصغرفیزیولوژي انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشیکارشناسی ارشد فیزیولوزي ورزشی-محض971

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتري پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه( نیمسال اول سال تحصیلی 97-98)



14001600شنبھشیدایی  محمدرضادینامیک سازه هاکارشناسی ارشد عمران سازه14:001397/10/19

16001800شنبھشیدایی  محمدرضادینامیک سازه هاکارشناسی ارشد عمران سازه14:001397/10/19

14001600یکشنبھقلی زاده قلعه عزیز سعیدروش اجزاء محدودکارشناسی ارشد عمران سازه14:001397/10/25

16001800یکشنبھقلی زاده قلعه عزیز سعیدروش اجزاء محدودکارشناسی ارشد عمران سازه14:001397/10/25

14001600سھ شنبھزمانی اهري  غالمرضاریاضیات عالی مهندسیکارشناسی ارشد عمران سازه14:001397/10/16

16001800سھ شنبھزمانی اهري  غالمرضاریاضیات عالی مهندسیکارشناسی ارشد عمران سازه14:001397/10/16

14001600چھارشنبھشوکتی شیشوان  حسینتئوري االستیسته و پالستیستهکارشناسی ارشد عمران سازه14:001397/10/22

16001800چھارشنبھشوکتی شیشوان  حسینتئوري االستیسته و پالستیستهکارشناسی ارشد عمران سازه14:001397/10/22

8301230یکشنبھاسالمی حقیقت  عباسمهندسی پی پیشرفتهکارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک14:001397/10/22

14001600یکشنبھصولتی فر نادرریاضیات عالی مهندسیکارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک14:001397/10/18

16001800یکشنبھصولتی فر نادرریاضیات عالی مهندسیکارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک14:001397/10/18

8301030سھ شنبھبدو کاظممکانیک خاك پیشرفتهکارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک14:001397/10/15

10301230سھ شنبھبدو کاظممکانیک خاك پیشرفتهکارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک14:001397/10/15

14001600سھ شنبھاسالمی حقیقت  عباسدینامیک خاكکارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک14:001397/10/25

16001800سھ شنبھاسالمی حقیقت  عباسدینامیک خاكکارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک14:001397/10/25

14001600شنبھسعید منیر حبیبروشهاي اجزاء محدودکارشناسی ارشد عمران زلزله14:001397/10/25

16001800شنبھسعید منیر حبیبروشهاي اجزاء محدودکارشناسی ارشد عمران زلزله14:001397/10/25

14001600یکشنبھغیرتمند چنگیزریاضیات عالی مهندسیکارشناسی ارشد عمران زلزله14:001397/10/18

16001800یکشنبھغیرتمند چنگیزریاضیات عالی مهندسیکارشناسی ارشد عمران زلزله14:001397/10/18

14001600سھ شنبھقلی زاده قلعه عزیز سعیددینامیک سازه هاکارشناسی ارشد عمران زلزله14:001397/10/22

16001800سھ شنبھقلی زاده قلعه عزیز سعیددینامیک سازه هاکارشناسی ارشد عمران زلزله14:001397/10/22

14001600چھارشنبھمناف پور علیرضامهندسی زلزلهکارشناسی ارشد عمران زلزله14:001397/10/15

16001800چھارشنبھمناف پور علیرضامهندسی زلزلهکارشناسی ارشد عمران زلزله14:001397/10/15

14001600شنبھسیاوش مقدم و ابرین بنابه نژادي و بیوتکنولوژي بذر کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي بذر971

16001800شنبھقیاسیروشهاي آزمون بذر کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي بذر971

18002000شنبھقیاسیتولید بذر و نشا کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي بذر971

14001600یکشنبھتاج بخشفیزیولوژي بذر کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي بذر971

16001800یکشنبھقیاسی و رضایی دانشسالمت بذر کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي بذر971

18002000یکشنبھقیاسیفرآوري و ذخیره سازي بذر کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي بذر971

8301030چھارشنبھعلی جو یونس علی50%تغذیه پیشرفته (961)کارشناسی ارشد علوم دامی14:001397/10/21

8301030چھارشنبھمیر قلنج 50%تغذیه پیشرفته (961)کارشناسی ارشد علوم دامی09:001397/10/26

10301230چھارشنبھدانشیار محسنبیو شیمی حیوانی پیشرفته (961)کارشناسی ارشد علوم دامی14:001397/10/15

14001600چھارشنبھعرفان پرست امیرفیزیولوژي پیشرفته (961)کارشناسی ارشد علوم دامی14:001397/10/19

8301030پنجشنبھهاشمی  علیآمار حیاتی پیشرفته (961)کارشناسی ارشد علوم دامی09:001397/10/30

14001600پنجشنبھعلی جو یونس علیروش تحقیق(961)کارشناسی ارشد علوم دامی14:001397/10/26

8301230یکشنبھصمدياسپکتروسکوپی1کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

8301030دوشنبھفرهادي خلیلکمپلکسهادرشیمی تجزیهکارشناسی ارشد شیمی تجزیه

10301230دوشنبھفرهادي خلیلکمپلکسهادرشیمی تجزیهکارشناسی ارشد شیمی تجزیه

14001800دوشنبھبهرامکمومتریکسکارشناسی ارشد شیمی تجزیه

14001800چھارشنبھسبزيشیمی تجزیه پیشرفتهکارشناسی ارشد شیمی تجزیه

8301230سھ شنبھگروهآلی پیشرفتهکارشناسی ارشد شیمی آلی

14001800سھ شنبھگروهسنتز ترکیبات آلیکارشناسی ارشد شیمی آلی

8301230چھارشنبھگروهطیف سنجی پیشرفتهکارشناسی ارشد شیمی آلی

14001530شنبھایمانیعملیات تغذیه آبزیان پرورشیکارشناسی ارشد شیالت-تکثیر و پرورش آبزیان11:001397/11/03

8301000یکشنبھمشکینیمدیریت بهداشتی مزارع آبزیانکارشناسی ارشد شیالت-تکثیر و پرورش آبزیان10:301397/10/18

14001530یکشنبھاحمدي فردمدیریت کیفیت آب در آبزي پروريکارشناسی ارشد شیالت-تکثیر و پرورش آبزیان08:301397/10/15

8301000دوشنبھسرويژنتیک و بیوتکنولوژي آبزیان پرورشیکارشناسی ارشد شیالت-تکثیر و پرورش آبزیان08:301397/10/22

14001530دوشنبھایمانیتکثیر و پرورش تکمیلی آبزیانکارشناسی ارشد شیالت-تکثیر و پرورش آبزیان10:301397/10/29

8301000سھ شنبھاحمدي فردتولید غذاي زندهکارشناسی ارشد شیالت-تکثیر و پرورش آبزیان10:301397/10/25

10301200سھ شنبھایمانیتغذیه تکمیلی آبزیان پرورشیکارشناسی ارشد شیالت-تکثیر و پرورش آبزیان11:001397/11/03

14001600دوشنبھسوري مهشیدزمین ساخت صفحه اي و کانه زاییکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادي     

16001800دوشنبھسوري مهشیدکانیها وسنگهاي صنعتیکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادي



10301230سھ شنبھسوري مهشیدکاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی اقتصادي کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادي

8301030چھارشنبھعابدینی علیذخایر رسوبیکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادي

10301230چھارشنبھعابدینی علیزمین شناسی ذخایر گرمابیکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادي

14001600چھارشنبھعابدینی علیذخایر معدنی ایران کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادي

16002000یکشنبھهادي و پیرزادفیزیولوژي علفهاي هرز و علفکشهاکارشناسی ارشد زراعت961

16001800دوشنبھتاج بخشتکنولوژي بذر کارشناسی ارشد زراعت961

18002000دوشنبھرحیمی و امیرنیازراعت گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ارشد زراعت961

8301230پنجشنبھگروهجبر پیشرفته(آنالیز-جبر)کارشناسی ارشد ریاضی-آنالیز-جبر-عددي

8301230پنجشنبھگروهآنالیز حقیقی(عددي)کارشناسی ارشد ریاضی-آنالیز-جبر-عددي

14001800پنجشنبھگروهآنالیز حقیقی(آنالیز-جبر)کارشناسی ارشد ریاضی-آنالیز-جبر-عددي

14001800پنجشنبھگروهآنالیز عددي پیشرفتهکارشناسی ارشد ریاضی-آنالیز-جبر-عددي     

8301030پنجشنبھحسینی  فاطمه ساداتروانشناسی شناختیکارشناسی ارشد رفتار حرکتی

10301230پنجشنبھمحمدزاده  حسنرشد حرکتی در طول عمر کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

12301400پنجشنبھمحمدزاده  حسنمبانی عملکرد انسان کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

14001600پنجشنبھاحمدي مالکروشهاي آماريکارشناسی ارشد رفتار حرکتی

16001800شنبھآرمیده شهرامروشهاو وسایل تحقیق درحشره شناسی کشاورزيکارشناسی ارشد حشره شناسی1397/10/23     

8301000چھارشنبھکریم پور یونساکولوژي حشراتکارشناسی ارشد حشره شناسی1397/11/01

10301200چھارشنبھمیرفخرایی  شهرامکنه شناسی تکمیلیکارشناسی ارشد حشره شناسی1397/10/18

14001600چھارشنبھمیرفخرایی  شهرامکنه شناسی تکمیلیکارشناسی ارشد حشره شناسی1397/10/18

10301230پنجشنبھصفوي سیدعلیمورفولوژي حشراتکارشناسی ارشد حشره شناسی1397/11/10

10301230پنجشنبھکریم پور یونساکولوژي حشراتکارشناسی ارشد حشره شناسی1397/11/01

14001600پنجشنبھصفوي سیدعلیمورفولوژي حشراتکارشناسی ارشد حشره شناسی1397/11/10

8001000پنجشنبھحمزه دیدارتئوري حسابداري (1)کارشناسی ارشد حسابداري971     

10001200پنجشنبھحیدري حسنحسابداري مدیریتکارشناسی ارشد حسابداري971     

14001600پنجشنبھپیري  پرویزحسابرسی پیشرفتهکارشناسی ارشد حسابداري971     

16001800پنجشنبھمنصورفر غالمرضاتحلیل آماريکارشناسی ارشد حسابداري971     

8301200شنبھپیري  پرویزحسابداري بخش عمومیکارشناسی ارشد حسابداري961     

8301030یکشنبھزواري رضائی اکبرتصمیم گیري در مسائل مالی و سرمایه گذاريکارشناسی ارشد حسابداري961     

10301230یکشنبھچاالکی پريبررسی موارد خاص در حسابداريکارشناسی ارشد حسابداري961     

8301030چھارشنبھسرخوش مهديزبانشناسی در آموزش زبانکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی971

14001600چھارشنبھسرخوش مهديانگلیسی با اهداف ویزهکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی971     

16001800چھارشنبھعلوي نیا پرویزنگارش متون علمی دانشگاهیکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی971     

8301030پنجشنبھغالمی جواداصول و روش تدریس زبانهاي خارجیکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی971

10301230پنجشنبھسرخوش مهديروش تحقیق کمی و کیفیکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی971

8301000دوشنبھخویی  عبداهللا سیستم هاي فازيکارشناسی ارشد الکترونیک گرایش نانو فناوري 

9001200سھ شنبھافرنگ سعیدنانو تکنولوژيکارشناسی ارشد الکترونیک گرایش نانو فناوري      

8301000چھارشنبھموسی زاده مرتضیمدارهاي مجتمع دیجیتالکارشناسی ارشد الکترونیک گرایش نانو فناوري 

9001200چھارشنبھ عباسپور ثانی  ابراهیمتئوري و تکنولوژي ساخت نیمه هادي هاکارشناسی ارشد الکترونیک گرایش نانو فناوري      

14001700چھارشنبھرضازاده هللا لو قادرارتعاشات سیستم هاي پیوسته در ساختارهاي میکروالکترومکانیککارشناسی ارشد الکترونیک گرایش نانو فناوري      

14001600دوشنبھسیاوش مقدماکوفیزیولوژي تولید گیاهان زراعیکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- فیزیولوژي971

16001800دوشنبھامیرنیاروش تحقیقکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- فیزیولوژي971

18002000دوشنبھقیاسیتکنولوژي بذرکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- فیزیولوژي971

14001600سھ شنبھامیرنیا بیوشیمی گیاهیکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- فیزیولوژي971

16001800سھ شنبھرضایی چیانه- رحیمیتولید پایدار گیاهان زراعیکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- فیزیولوژي971

18002000سھ شنبھهاديروشهاي آماري در علوم کشاورزيکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- فیزیولوژي971

16001800شنبھجلییان اکولوژي گیاهان زراعیکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- اکولوژي971

18002000شنبھامیرنیا- رحیمیتولید گیاهان دارویی پیشرفتهکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- اکولوژي971

14001600یکشنبھرضایی چیانهاکولوژي سیستمهاي کشاورزيکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- اکولوژي971

16001800یکشنبھرضایی چیانه -سیاوش مقدمپایداري بوم نظامهاي کشاورزيکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- اکولوژي971

18002000یکشنبھجلییانبرنامه ریزي الگوي کشتکارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- اکولوژي971

16001800دوشنبھقیاسی- رضایی چیانهتولید محصوالت زراعی ارگانیککارشناسی ارشد اگروتکنولوژي- اکولوژي971

8301030پنجشنبھکاشف  میرمحمدمدیریت کیفیت پیشرفتهدکتري مدیریت ورزشی     



10301230پنجشنبھ سید عامري  میرحسن سمیناردکتري مدیریت ورزشی     

12301400پنجشنبھ سید عامري  میرحسن سیستم اطالعاتی مدیران سازمانهاي ورزشیدکتري مدیریت ورزشی

14001600چھارشنبھذوالفقار دیدنی  محمدرضا-توفیقی اصغرروش هاي آزمایشگاهی سنجش عملکرد قلب و عروق و تنفسدکتري فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفس962

16001800چھارشنبھخدائی دوشتور کاظمفیزیولوژي ورزشی پیشرفته تنفسدکتري فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفس962

8301030پنجشنبھنوري حبشی اکبرسمینار در فیزیولوژي ورزشی قلب وعروق و تنفسدکتري فیزیولوژي ورزشی-قلب -عروق و تنفس961

10301230پنجشنبھتوفیقی اصغربیو شیمی ورزشی پیشرفته دکتري فیزیولوژي ورزشی-قلب -عروق و تنفس961

12001400پنجشنبھذوالفقار دیدنی  محمدرضافیزیولوژي ورزشی پیشرفته تنفس دکتري فیزیولوژي ورزشی-قلب -عروق و تنفس961

8301030چھارشنبھجامعی رشیدبیوشیمی گیاهی 2(متابولیسم ثانوي)دکتري فیزیولوژي گیاهی

10301230چھارشنبھعباسپور آشناآباد ناصرفیزیولوژي جذبدکتري فیزیولوژي گیاهی

8301030پنجشنبھرحمانی فاطمهژنتیک ملکولی گیاهیدکتري فیزیولوژي گیاهی

14001600پنجشنبھخارا جلیلمکانیسم عمل تنظیم کننده هاي ارشددکتري فیزیولوژي گیاهی

8001130شنبھ اصغر اسمعیلیفیزیک ماده چگال 1دکتري فیزیک حالت جامد09:001397/10/19

موضوعات ویژه(ترم 3)دکتري فیزیک حالت جامد09:001397/10/26
 تقی احمدي

 اصغر اسمعیلی
14001730شنبھ

14001730دوشنبھ تقی احمديموضوعات ویزه(ترم اول)دکتري فیزیک حالت جامد09:001397/10/26

14001730چھارشنبھ گلزان مقصودمباحث پیشرفته در مغناطیسدکتري فیزیک حالت جامد09:001397/11/3

14001730چھارشنبھصدقی حسنالیپسومتريدکتري فیزیک حالت جامد09:001397/10/19

8001130پنجشنبھ حسن صدقیابررسانایی پیشرفتهدکتري فیزیک حالت جامد1397/11/3

14001730شنبھ مهدي امنیت طلبموضوعات ویژهدکتري فیزیک -اتمی مولکولی09:001397/10/26

10301230شنبھقلی زاده قلعه عزیز سعیداجزاء محدود پیشرفته (غیرخطی )دکتري عمران سازه1397/10/18     

16001800شنبھغیرتمند چنگیزاجزاء محدود پیشرفته (غیرخطی )دکتري عمران سازه1397/10/18     

8301030دوشنبھسعید منیر حبیبدینامیک غیر خطی سازه ها ( روردي 92 به بعد )دکتري عمران سازه1397/10/15     

8301030سھ شنبھمناف پور علیرضاطراحی لرزه اي سازه ها بر اساس عملکرددکتري عمران سازه1397/10/23     

10301230سھ شنبھزمانی اهري  غالمرضاطراحی لرزه اي سازه ها بر اساس عملکرددکتري عمران سازه1397/10/23     

16001800سھ شنبھشیدایی  محمدرضادینامیک غیر خطی سازه ها ( روردي 92 به بعد )دکتري عمران سازه1397/10/15     

8301030سھ شنبھصمدي عباستغذیه گیاه پیشرفتهدکتري شیمی و حاصلخیزي خاك1397/10/29     

14001600سھ شنبھخداویردیلو حبیبمدلسازي در مطالعات خاك و گیاهدکتري شیمی و حاصلخیزي خاك1397/10/25     

10301230چھارشنبھسپهر ابراهیمشناخت و کاربرد دستگاههاي آزمایشگاهی دکتري شیمی و حاصلخیزي خاك1397/10/19     

14001600چھارشنبھرسولی صدقیانی میرحسنآزمون خاك و تجزیه گیاهدکتري شیمی و حاصلخیزي خاك1397/10/23     

8301030یکشنبھگروهزمین شناسی میانبارهاي سیالدکتري زمین شناسی اقتصادي     

10301230یکشنبھگروهزمین شناسی اقتصادي کانی هاي رسیدکتري زمین شناسی اقتصادي     

14001600یکشنبھگروهزمین شیمی ایزو توپی ذخایر معدندکتري زمین شناسی اقتصادي     

8301230پنجشنبھنزهت بهمنتحقیق در مکتبهاي ادبی جهاندکتري زبان و ادبیات فارسی

10301230پنجشنبھعبیدي نیا محمدامیرمتون عربی نظم و نثر (2)دکتري زبان و ادبیات فارسی

14001600پنجشنبھطلوعی آذر عبداهللا تحقیق در ادبیات غنائیدکتري زبان و ادبیات فارسی

8301030چھارشنبھحسینی  فاطمه ساداتجنبه هاي روانی و اجتماعی فعالیت بدنی دکتري رفتار حرکتی     

10301230چھارشنبھمحمدزاده  حسنآزمایشگاه رفتار حرکتیدکتري رفتار حرکتی     

14001600چھارشنبھحسینی  فاطمه ساداتسمینار یادگیري حرکتی دکتري رفتار حرکتی     

14001600چھارشنبھمحمدزاده  حسنسمینار یادگیري حرکتی دکتري رفتار حرکتی     

10301230چھارشنبھولیزادگان اروجآفت کشهاومحیط زیستدکتري حشره شناسی09:001397/11/28

14001600چھارشنبھآرمیده شهرامبیماري شناسی حشراتدکتري حشره شناسی09:001397/11/25

16001800چھارشنبھمهرخو فریبافیزیولوژي پیشرفته حشراتدکتري حشره شناسی09:001397/11/21

8301030چھارشنبھدکتر میرقلنجآنزیم شناسی دکتري تغذیه طیور971

10301230چھارشنبھدکتر فرهومندپروتئین و اسیدهاي آمینه در تغذیه طیوردکتري تغذیه طیور971

14001600چھارشنبھدکتر دانشیار50%چربیها و کربوهیدراتها در تغذیه طیوردکتري تغذیه طیور971

16001800چھارشنبھدکتر دانشیار50%فنون و روشهاي پژوهشی در تغذیه طیوردکتري تغذیه طیور971

8301030پنجشنبھدکتر میرقلنج50%فنون و روشهاي پژوهشی در تغذیه طیوردکتري تغذیه طیور971

10301230پنجشنبھدکتر میرقلنج50%چربیها و کربوهیدراتها در تغذیه طیوردکتري تغذیه طیور971

8301030چھارشنبھدکتر پیرمحمديمیکروبیولوژي دستگاه گوارش دامدکتري تغذیه دام971

10301230چھارشنبھدکتر پیرمحمديپروتئین و اسیدهاي آمینه در تغذیه طیوردکتري تغذیه دام971

14001600چھارشنبھدکتر خلیل ونديبیوانرژتیک در تغذیه دامدکتري تغذیه دام971



8301030پنجشنبھدکتر علی جوچربیها و کربوهیدراتها در تغذیه دامدکتري تغذیه دام971

10301230پنجشنبھدکتر علی جوچربیها و کربوهیدراتها در تغذیه دامدکتري تغذیه دام971

14001600چھارشنبھپسته ايطراحی مبدل هاي حرارتی پیشرفتهدکتري تبدیل انرژي9-1197/10/26971

16001800چھارشنبھعباسعلیزادهجریانهاي میکرو و نانو سیالدکتري تبدیل انرژي9-1197/10/22971

10301230پنجشنبھمیرزایی- پور محمودالیه هاي مرزيدکتري تبدیل انرژي9-1197/10/15971

14001600دوشنبھخلیل آریا شهرامطراحی کلی نیروگاههادکتري تبدیل انرژي962     

10301230چھارشنبھخلیلیانریاضیات مهندسی پیشرفته 2دکتري تبدیل انرژي9-1197/10/29962

10301230پنجشنبھخلیل آریاطراحی کلی نیروگاههادکتري تبدیل انرژي9-1197/10/22962

14001600پنجشنبھپورمحمودتوربالنسدکتري تبدیل انرژي9-1197/10/15962

8301030چھارشنبھجعفرمدارمباحث منتخب در انتقال انرژيدکتري تبدیل انرژي9-1197/10/25961

10301230چھارشنبھمیرزاییمباحث منتخب در مکانیک سیاالتدکتري تبدیل انرژي9-1197/10/18961

14001600سھ شنبھعلوي نیا پرویزمطالعات یادگیري زبان دوم (931)دکتري آموزش زبان انگلیسی971

10301230چھارشنبھغالمی جوادنقد و بررسی مسائل آموزش زبان (931)دکتري آموزش زبان انگلیسی971     

16001800چھارشنبھبنیادي علیرضا تحقیق در آموزش زبان (931)دکتري آموزش زبان انگلیسی971

8301030چھارشنبھغالمی جوادتربیت معلم زبان (931)دکتري آموزش زبان انگلیسی961     

10301230چھارشنبھسرخوش مهديتجزیه و تحلیل کالم دکتري آموزش زبان انگلیسی961

14001600چھارشنبھعلوي نیا پرویزروش هاي تحقیق کیفی و مختلط (931)دکتري آموزش زبان انگلیسی961

8301230چھارشنبھبشارت سیناموضوعات پیشرفته در فیزیک آب و خاكدکتري آبیاري زهکشی1397/11/03     

14001600چھارشنبھرضاویردي نژاد وحیدمدیریت آب در مزرعهدکتري آبیاري زهکشی1397/10/26     

16001800چھارشنبھزینال زاده کامران نفوذ و نشت آب در خاكدکتري آبیاري زهکشی1397/10/30     

8301230پنجشنبھبهمنش جوادفیزیک خاك پیشرفتهدکتري آبیاري زهکشی1397/11/07     


