
ساعت امتحانروز و تاریخ امتحاننام استادنام درس

8:30 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر تالوتانرژي تجدید پذیر

8:30 ق.ظشنبه - 97/4/02دکتر فرهاديکیفیت توان

8:30 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06دکتر گلوانیدینامیک سیستم هاي قدرت

8:30 ق.ظسه شنبه - 97/4/12دکتر نظرپورسیستم هاي انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر

9:00 ق.ظسه شنبه - 97/4/12دکتر میرزاییالیه مرزي

9:00 ق.ظشنبه - 97/4/09دکتر پسته ايانتقال حرارت جابجایی

9:00 ق.ظپنجشنبه - 97/3/31دکتر عباسعلیزادهجریانهاي دوفازي

9:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/03دکتر خلیل آریاترمودینامیک پیشرفته

9:00 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر پورمحموددینامیک سیاالت محاسباتی1

3:00 ب.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر محمد نیاانگلیسی با اهداف ویزه

3:00 ب.ظپنجشنبه - 97/3/31دکتر سرخوشآزمون زبان خارجی

3:00 ب.ظدوشنبه - 97/4/04دکتر غالمیاصول و روش تدریس مهارتها

3:00 ب.ظچهارشنبه - 97/4/13دکتر علوي نیاسمینار

3:00 ب.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر علوي نیازبانشناسی مقابله اي

2:00 ب.ظشنبه - 97/4/02دکتر تاج بخشاثر تنشهاي محیطی

فیزیولوژي گیاهان زراعی تکمیلی
دکتر هادي

دکتر پیرزاد
2:00 ب.ظدوشنبه - 97/3/28

10:00 ق.ظپنجشنبه - 97/4/14دکتر هاديکاربرد کامپیوتر در تجزیه هاي آماري

10:00 ق.ظپنجشنبه - 97/4/07دکتر جلیلیاناکولوژي گیاهان زراعی

لرزه شناسی و مهندسی زلزله
دکتر زمانی

دکتر اسالمی
9:00 ق.ظدوشنبه - 97/3/28

9:00 ق.ظدوشنبه - 97/4/04دکتر اسالمیروش اجزا محدود

9:00 ق.ظشنبه - 97/4/09دکتر بدوژئو تکنیک زیست محیطی

9:00 ق.ظسه شنبه - 97/4/12دکتر بدوسد هاي خاکی

9:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر شوکتیسازه هاي فوالدي

ارشد عمران سازه

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه

ارشد تبدیل انرژي-مکانیک

ارشد زبان انگلیسی961

ارشد زراعت

ارشد عمران ژئو تکنیک

ارشد برق قدرت



بهینه سازي
دکتر غیرتمند

دکتر قلی زاده
9:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06

9:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/03دکتر مناف پورطراحی لرزه اي سازه ها

9:00 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر شیداییدینامیک سازه

9:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/13دکتر شوکتیتئوري االستیسیته

2:00 ب.ظشنبه - 97/4/16دکتر نجاتیاندام زایی در مهره داران

2:00 ب.ظیکشنبه - 97/4/03دکتر عرفان پرستفیزیولوژي تولید مثل

2:00 ب.ظچهارشنبه - 97/4/06دکتر زارعتشریح مقایسه اي مهره داران

2:00 ب.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر باباییفیزیولوژي عصب و عضله

2:00 ب.ظچهارشنبه - 97/4/13نفیسیفیزیولوژي غشا

3:00 ب.ظچهار شنبه - 97/3/30دکتر ذوالفقاريروش تحقیق در علوم ورزشی

3:00 ب.ظدوشنبه - 97/4/04دکتر خداییآمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

3:00 ب.ظشنبه - 97/4/09دکتر توفیقیفیزیولوژي انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

3:00 ب.ظسه شنبه - 97/4/12دکتر توفیقیچاقی پیشرفته و کنترل وزن

9:00 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر ذوالفقاريتکنیک هاي آزمایشگاهی پیشرفته

9:00 ق.ظشنبه - 97/4/02دکتر ذوالفقاريسمینار در فیزیولوژي ورزشی

9:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06دکتر نوريفیزیولوژي ورزشی پیشرفته

9:00 ق.ظدوشنبه - 97/4/11دکتر توفیقیایمونولوژي فعالیت ورزشی

3:00 ب.ظ شنبه - 97/4/16دکتر یوسفیشبکه هاي سیار و بی سیم

3:00 ب.ظچهار شنبه - 97/3/30دکتر جديفرایندهاي تصادفی

3:00 ب.ظسه شنبه - 97/4/12دکتر شریفیرایانش ابري

3:00 ب.ظشنبه - 97/4/02دکتر باقرزادهامنیت شبکه

3:00 ب.ظیکشنبه - 97/3/27دکتر اصغریانالگوریتم پیشرفته

3:00 ب.ظشنبه - 97/4/09دکتر اسالمنورشبکه پیشرفته

2:00 ب.ظچهارشنبه - 97/4/13دکتر پاشازادهطرح ریزي کسب وکار 

2:00 ب.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر پاشازادهتحلیل آماري

2:00 ب.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر زنوزيمدیریت تبلیغات و برند

2:00 ب.ظچهار شنبه - 97/3/30دکتر عابديمدیریت استراتژیک در شرکتهاي مالی در هولدینگ

2:00 ب.ظچهارشنبه - 97/4/06دکتر رضازادهمدیریت رفتار مصرف کننده

2:00 ب.ظشنبه - 97/4/02دکتر زنوزيتئوري تصمیم

4:00 ب.ظچهارشنبه - 97/4/13دکتر خداپرست بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

ارشد مدیریت بازرگانی-961-962

ارشد فیزیولوژي جانوري

ارشد فیزیولوژي ورزشی- بالینی

ارشد فیزیولوژي ورزشی- محض952

ارشد گرایش شبکه کامپیوتر



2:00 ب.ظدوشنبه - 97/4/04دکتر هدایت زادهمدیریت زنجیر تامین

2:00 ب.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر پاشازادهنظریه هاي سازمان و مدیریت پیشرفته

2:00 ب.ظشنبه - 97/4/02دکتر عابديمدیریت استراتژیک پیشرفته

2:00 ب.ظشنبه - 97/4/09دکتر عابديروش شناسی پژوهش هاي کیفی

3:00 ب.ظیکشنبه - 97/4/03دکتر بابازادهبرنامه ریزي با اعداد صحیح

3:00 ب.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر کاتبیتئوري صف

3:00 ب.ظچهارشنبه - 97/4/13دکتر دنیويبرنامه ریزي تولید پیشرفته

3:00 ب.ظشنبه - 97/4/09دکتر سلیمانپوربرنامه ریزي خطی پیشرفته

10:00 ق.ظدوشنبه - 97/4/11دکتر افرنگسیستم هاي میکرو الکترو مکانیک

2:00 ق.ظدوشنبه - 97/4/04دکتر افرنگآزمایشگاه میکرو نانو

10:00 ق.ظپنجشنبه - 97/4/14دکتر عباسپورسنسور و میکروماشین

10:00 ق.ظدوشنبه - 97/4/04دکتر رضازادهمباحث ویژه در سیستم هاي میکرونانو

پدیده انتقال مواد در خاك
دکتر بشارت

دکتر زینال زاده
10:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06

اصول ارزیابی پروژه هاي ابیاري و زهکشی
دکتر زینال زاده

10:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/03

10:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر بهمنشمسائل اب ایران

هیدرولیک آبیاري سطحی
دکتر وردي نژاد

دکتر بشارت
10:00 ق.ظسه شنبه - 97/4/12

10:00 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر چهل امیرانیمباحث ویژه 1

10:00 ق.ظچهار شنبه - 97/3/30دکتر ولی زادهسیستمهاي فازي

10:00 ق.ظشنبه - 97/4/02دکتر نوري نیاروشهاي ددي در حل مسائل الکترومغناطیس

10:00 ق.ظسه شنبه - 97/4/05دکتر قباديسیستم رادار

10:00 ق.ظشنبه - 97/4/09دکتر قباديمباحث ویژه 3

10:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/13دکتر نوري نیاروش هاي عددي

دینامیک سیاالت محاسباتی2
دکتر پورمحمود

دکتر میرزایی
9:00 ق.ظدوشنبه - 97/3/28

طراحی کلی نیروگاهها
دکتر اریا

دکتر خلیلیان
10:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06

12:00 ب.ظپنجشنبه - 97/4/14دکتر میرزاییجریانهاي لزج

9:00 ق.ظپنجشنبه - 97/3/31دکتر عباسعلیزادهجریانهاي چند فازي

دکتري تبدیل انرژي- مکانیک

ارشد مهندسی صنایع 962

ارشد نانو الکترونیک

دکتري آبیاري و زهکشی

دکتري برق مخابرات-سیستم-میدان



12:00 ب.ظپنجشنبه - 97/3/31دکتر خلیل آریاتبدیل مستقیم انرژي

9:00 ق.ظشنبه - 97/4/02دکتر جعفر مدارمدل سازي پیشرفته آلودگی هوا

9:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/17دکتر جعفر مدارسوخت و احتراق پیشرفته

توربوالنس
دکتر میرزایی 

دکتر پور محمود
9:00 ق.ظشنبه - 97/4/02

2:00 ق.ظسه شنبه - 97/3/29دکتر سپهرشیمی فیزیک

2:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/03دکتر صمديروشها و وسایل تحقیق در مدیریت حاصلخیزي و تغذیه گیاه

2:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر صدقیانیزیست پایایی خاك و آب

10:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/17دکتر کریم پوررفتار شناسی حشرات

10:00 ق.ظدوشنبه - 97/4/11دکتر صفويدینامیسم جمعیت حشرات

10:00 ق.ظدوشنبه - 97/4/04دکتر میر فخراییکنه شناسی پیشرفته

بیوانرژیک
دکتر خلیل وندي

دکتر دانشیار
2:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/13

تغذیه پیشرفته
دکتر علیجو

دکتتر دانشیار
2:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06

تغذیه پیشرفته
دکتر فرهومند

دکتر پیرمحمدي
2:00 ق.ظشنبه - 97/4/02

12:00 ب.ظچهار شنبه - 97/3/30دکتر حسینیروش تحقیق در رفتار حرکتی پیشرفته

12:00 ب.ظسه شنبه - 97/4/12دکتر محمدزادهادراك و حرکت

12:00 ب.ظدوشنبه - 97/4/11دکتر احمدينظریه هاي یادگیري

10:00 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر جانفداخم هاي بیضوي

10:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/03دکتر جانفدارویه هاي ریمانی

8:30 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر سرخوشسنجش زبان

8:30 ق.ظشنبه - 97/4/02دکتر غالمیبرنامه ریزي درسی زبان

8:30 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06دکتر علوي نیاروانشناسی زبان دوم

8:30 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06دکتر علوي نیامطالعات یادگیري زبان دوم

8:30 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر سرخوشتحقیق در آموزش زبان

8:30 ق.ظشنبه - 97/4/02دکتر غالمینقد و بررسی مسائل آموزش زبان

10:00 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر طلوعی آذردستور تاریخی و تطبیقی فارسی

دکتري ریاضی

دکتري زبان انگلیسی-961-962

دکتري زبان و ادبیات فارسی

دکتري حاصصلخیزي خاك

دکتري  حشره شناسی

دکتري دام و طیور

دکتري رفتار حرکتی



10:00 ق.ظدوشنبه - 97/4/04دکتر عبیدي نیاتحقیق در متون فارسی نظم

10:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر مدرسیتحقیق در متون عرفانی و حکمی

9:00 ق.ظشنبه - 97/4/02دکتر نوروزياستروشیمی

9:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر زینی زادهعناصر

**دکتر غیرتمندمباحث ویژه

9:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر شوکتیطراحی غشاء و پوسته

**دکتر تاروردیلومباحث ویژه

9:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06دکتر قلیزادهمحاسبات نرم

9:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/13دکتر مناف پورساختمان هاي بلند

**دکتر قلیزادهمباحث ویژه

**دکتر شیداییمباحث ویژه

12:00 ب.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر احمدينانو الکترونیک پیشرفته

12:00 ب.ظشنبه - 97/4/02دکتر اسمعیلیماده چگال 2

12:00 ب.ظچهارشنبه - 97/4/06دکتر گلزانترابرد در سیستمهاي نانومتري

12:00 ب.ظسه شنبه - 97/4/12دکتر صدقیالیپسومتري1

2:00 ق.ظسه شنبه - 97/3/29دکتر امنیت طلباطالعات کوانتومی

الکترونیک کوانتومی
دکتر نادر علی

دکتر جعفري
2:00 ق.ظسه شنبه - 97/4/05

2:00 ق.ظیکشنبه - 97/4/10دکتر امنیت طلباطالعات کوانتومی

2:00 ق.ظچهار شنبه - 97/3/30دکتر عبديفیزیک راکتور پیشرفته

2:00 ق.ظشنبه - 97/4/02دکتر گودرزيفیزیک ذرات بنیادي پیشرفته 2

8:30 ق.ظپنجشنبه - 97/4/14دکتر رحمانیزیست فناوري و مهندسی ژنتیک گیاهی

10:30 ق.ظپنجشنبه - 97/4/07دکتر پوراکبرگیاه پاالیی

2:00 ب.ظچهار شنبه - 97/3/30دکتر حسینیبرهم کنش هاي زیستی گیاهان

10:00 ق.ظدوشنبه - 97/4/04دکتر توفیقیبیوشیمی ورزشی پیشرفته

10:00 ق.ظشنبه - 97/4/09دکتر ذوالفقاريفیزیولوژي پیشرفته ورزشی قلب ،عروق،تنفس

10:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/13دکتر نوريسمینار در فیزیولوژي قلب،عروق و تنفس

9:00 ق.ظدوشنبه - 97/3/28دکتر ذوالفقاريفیزیولوژي قلب و عروق

دکتري فیزیک(حالت جامد)

دکتري فیزیک(گرایش اتمی و مولکولی)(هسته اي)

دکتري فیزیولوژي گیاهی

دکتري فیزیولوژي ورزشی-قلب و عروق

دکتري فیزیولوژي ورزشی962

دکتري شیمی

دکتري عمران سازه



جنبه هاي متابولیک
دکتر توفیقی

دکتر طلوعی آذر
9:00 ق.ظشنبه - 97/4/02

سازگاري سلولی
دکتر توفیقی

دکتر طلوعی آذر
9:00 ق.ظچهارشنبه - 97/4/06

9:00 ق.ظسه شنبه - 97/4/12دکتر برنوسیآمار

2:00 ب.ظچهار شنبه - 97/3/30دکتر عامريبرنامه ریزي استراتژیک پیشرفته

2:00 ب.ظیکشنبه - 97/4/03دکتر کاشفمدیریت پروژه

2:00 ب.ظدوشنبه - 97/4/11دکتر کاشفتوسعه اماکن و تجهیزات ورزشی

دکتري مدیریت راهبردي


