
 رٍس ٍرٍدی -رشتِ  ساعت کالس ًام استاد ًام درس کالس

 الکتزًٍیک بزق  ارشذ

B8 چهار شنبه ارشد  برق الکترونیک 11-83:8 دکتر آذر منش طراحی مدارهای فریکانس باال 

C8 
تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه 

 هادیها
 چهار شنبه ارشد  برق الکترونیک 1:3:8-11 ابراهیم عباسپور

C4  چهار شنبه ارشد  برق الکترونیک 163:8-14 دکتر مشعوفی های عصبیشبکه 

 139سّکشی ٍ آبیاری ارشذ

C7 پنجشنبه 9:1ارشد آبیاری و زهکشی 133:8-83:8 دکتر بهمنش جریان در متخلخل 

B: چهار شنبه 941ارشد آبیاری و زهکشی 133:8-83:8 گروه ریاضی ریاضیات مهندسی 

C8 چهار شنبه 941ارشد آبیاری و زهکشی 18-14 زینالزادهدکتر  زهکشی تکمیلی 

C8 پنجشنبه 941ارشد آبیاری و زهکشی 133:8-83:8 دکتر وردی نژاد آبیاری تحت فشار 

C9 پنجشنبه 941ارشد آبیاری و زهکشی 18-14 دکتر بشارت آبیاری سطحی 

 139الولل بیي باساریابی ارشذ

C: شنبه 9:3الملل ارشد بازاریابی بین 18-16 ابوالفضلي دكتر بازارشناسي و مسایل بازاریابي 

B5 یکشنبه 9:3الملل ارشد بازاریابی بین 38-18 دكتر زنوزي تحقیق در عملیات پیشرفته 

C: )دوشنبه 9:3الملل ارشد بازاریابی بین 18-16 دكتر عابدي روش تحقیق پیشرفته)پیش نیاز 

B9 دوشنبه 9:3الملل ارشد بازاریابی بین 38-18 دكتر عابدي مدیریت منابع انساني پیشرفته 

C7 سه شنبه 9:3الملل ارشد بازاریابی بین 18-16 زاده دكتر هدایت حقوق بازرگانی بین الملل 

B4 سه شنبه 9:3الملل ارشد بازاریابی بین 38-18 دكتر عابدی اقتصاد مدیریت 

 149الولل بیي باسرگاًی ارشذ

C:  شنبه 941الملل ارشد بازرگانی بین 38-18 دكتر ابوالفضلي بازاریابيبازارشناسي و مسایل 

C3 یکشنبه 941الملل ارشد بازرگانی بین 18-16 دكتر رضازاده نیاز( زبان تخصصی )پیش 

B6 یکشنبه 941الملل ارشد بازرگانی بین 38-18 دكتر پاشازاده تحلیل آماري 

C9 دوشنبه 941الملل ارشد بازرگانی بین 18-16 دكتر خداپرستي هاي مدیریت پیشرفته تئوري 

B1 سه شنبه 941الملل ارشد بازرگانی بین 38-18 زاده دكتر هدایت مدیریت رفتار سازماني پیشرفته 

 149قذرت بزق ارشذ

B6 دوشنبه 941ارشد برق قدرت 11-83:8 دکتر تالوت توزیع انرژی الکتریکی 

B6 
تئوری جامع ماشین های 

 الکترونیکی
 دوشنبه 941ارشد برق قدرت 17-14 فرسادی دکتر



B6  سه شنبه 941ارشد برق قدرت :1-18 دکتر نظرپور 1الکترونیک قدرت 

C18 سه شنبه 941ارشد برق قدرت 17-15 دکتر طوسی کنترل توان راکتیو 

 149 اًزصی تبذیل ارشذ

B5 شنبه 941ارشد تبدیل انرژی  163:8-14 دکترخلیل آریا محاسبات عددی پیشرفته 

B5 شنبه 941ارشد تبدیل انرژی  19-163:8 دکتر میرزایی مکانیک محیط های پیشرفته 

B: یکشنبه 941ارشد تبدیل انرژی  163:8-14 دکتر پور محمود مکانیک سیاالت پیشرفته 

B: یکشنبه 941ارشد تبدیل انرژی  19-163:8 دکتر جعفر مدار ریاضیات مهندسی پیشرفته 

 139 طیَر تغذیِ ارشذ

B: 
شناخت و کاربرد دستگاه های 

 آزمایشگاهی
 شنبه 9:1ارشد تغذیه طیور  133:8-183:8 دکتر نجفی-دکتر دانشیار

B: شنبه 9:1ارشد تغذیه طیور  16-14 دکتر نجفی-دکتر دانشیار آشنایی با روش های آزمایشگاهی 

 139 کٌٌذگاى ًشخَار تغذیِ ارشذ

B: فیزیولوژی دستگاه گوارش 
دکتر -خلیل وندیدکتر 

 پیرمحمدی
83:8-183:8 

ارشد تغذیه نشخوار کنندگان 
9:1 

 دوشنبه

B: زیست فناوری دام 
دکتر -دکتر خلیل وندی
 علی جو

183:8-133:8 
ارشد تغذیه نشخوار کنندگان 

9:1 
 دوشنبه

C5 18-16 دکتر غفاری ژنتیک جمعیت 
ارشد تغذیه نشخوار کنندگان 

941 
 یکشنبه

B1  183:8-83:8 دکتر عرفان پرست تکمیلیفیزیولوژی 
ارشد تغذیه نشخوار کنندگان 

941 
 سه شنبه

B3 دکتر دانشیار بیوشیمی تکمیلی 
183:8-

133:8:16-18 
ارشد تغذیه نشخوار کنندگان 

941 
 سه شنبه

B1 16-14 دکتر آقازاده تغذیه تکمیلی 
ارشد تغذیه نشخوار کنندگان 

941 
 سه شنبه

C14  18-14 دکتر علی هاشمی آماریروشهای پیشرفته 
ارشد تغذیه نشخوار کنندگان 

941 
 چهار شنبه

 139 حسابذاری ارشذ

B9 شنبه 9:1ارشد حسابداری  16-14 دکتر پیری تصمیم گیری در مسائل مالی 

B9 شنبه 9:1ارشد حسابداری  18-16 دکتر زواری برسی موارد خاص در حسابداری 

C4 یکشنبه 9:1ارشد حسابداری  18-14 پیریدکتر  حسابداری بخش عمومی 

C: سه شنبه 941ارشد حسابداری  18-14 دکتر حیدری حسابداری مدیریت 

B7 چهار شنبه 941ارشد حسابداری  16-14 دکترپیری حسابداری پیشرفته 

B1 چهار شنبه 941ارشد حسابداری  38-16 دکتر دیدار 1تئوری حسابداری 

C3 پنجشنبه 941ارشد حسابداری  133:8-183:8 دکتر منصورفر تحلیل آماری 



 139 اًگلیسی سباى ارشذ

B3 دکتر غالمی انگلیسی با اهداف ویژه 
زمان جدید با 

 هماهنگی دانشجو
 دوشنبه 9:3ارشد زبان انگلیسی 

B3 دوشنبه 9:3ارشد زبان انگلیسی  16-14 دکتر علوی نیا سمینار مسائل آموزش زبان 

B3 دوشنبه 9:3ارشد زبان انگلیسی  18-16 دکتر سرخوش آموزش زبان خارجی 

B: سه شنبه 9:3ارشد زبان انگلیسی  183:8-83:8 دکتر سرخوش اصول و روش تدریس مهارتها 

B: سه شنبه 9:3ارشد زبان انگلیسی  133:8-183:8 دکتر علوی نیا زبانشناسی مقابله ای 

 149 اًگلیسی سباى ارشذ

 دوشنبه 941ارشد زبان انگلیسی  16-14 دکتر سرخوش مسائل زبانشناسی ادبیات

 سه شنبه 941ارشد زبان انگلیسی  133:8-183:8 دکتر غالمی نگارش پیشرفته ادبیات

 ادبیات
اصول و روش تدریس زبانهای 

 خارجی
 چهار شنبه 941ارشد زبان انگلیسی  18-8 دکتر علونیا

 چهار شنبه 941زبان انگلیسی ارشد  16-18 دکتر سرخوش آواشناسی آموزشی ادبیات

 149 سراعت ارشذ

 شنبه 941ارشد زراعت  183:8-83:8 دکتر زردشتی زراعت تکمیلی نازلو

 شنبه 941ارشد زراعت  16-14 دکتر جالل جلیلیان طراحی الگوی کشت نازلو

 یکشنبه 941ارشد زراعت  133:8-183:8 دکتر قیاسی زراعت تکمیلی نازلو

 یکشنبه 941ارشد زراعت  133:8-183:8 دکتر قیاسی-دکتر امیرنیا روش تحقیق نازلو

 مباحث نوین در زراعت نازلو
-پیرزاد-دکتر هادی

 امیرنیا
 یکشنبه 941ارشد زراعت  14-16

 اقتصادی شٌاسی سهیي ارشذ

 شنبه ارشد زمین شناسی اقتصادی 16-14 دکتر صمد علیپور اصول اکتشافات ژئو شیمیایی نازلو 

 شنبه ارشد زمین شناسی اقتصادی 18-16 دکتر صمد علیپور کانیها و سنگ های صنعتی نازلو

 یکشنبه ارشد زمین شناسی اقتصادی 16-14 دکتر علی عابدینی کانسار های رسوبی نازلو

 یکشنبه ارشد زمین شناسی اقتصادی 18-16 دکتر علی عابدینی ژئو شیمی کانسارهای گرمایی نازلو

 چهار شنبه ارشد زمین شناسی اقتصادی 16-14 دکتر رامین نیکروز اکتشافات ژئو فیزیکیاصول  نازلو

 149 تَلیذ ٍ ساخت ارشذ

 چهار شنبه 941ارشد ساخت و تولید  183:8-83:8 دکتر ازدست تکنولوژی پالستیک پیشرفته *

C11 چهار شنبه 941ارشد ساخت و تولید  :1-183:8 دکتر جعفر مدار ریاضی مهندسی پیشرفته 

C18 چهار شنبه 941ارشد ساخت و تولید  :1-183:8 دکتر رش احمدی روش اجراء محدود 



C5 چهار شنبه 941ارشد ساخت و تولید  163:8-14 دکتر میرزالو محاسبات عددی پیشرفته 

C6 چهار شنبه 941ارشد ساخت و تولید  163:8-14 دکتر دنیوی سیستمهای تولید صنعتی 

 139صٌایع ارشذ

B: شنبه 9:3ارشد صنایع 19-16 دکتر سلیمانپور برنامه ریزی خطی پیشرفته 

C9 
روشهای فرا ابتکاری در بهینه 

 سازی
 یکشنبه 9:3ارشد صنایع 17-14 خانم دکتر کاتبی

 149صٌایع ارشذ

 دوشنبه 941ارشد صنایع 113:8-83:8 خانم دکتر کاتبی مجموعه های فازی نازلو

 سه شنبه 941ارشد صنایع 173:8-143:8 دکتر دنیوی روش های آماری نازلو

 چهار شنبه 941ارشد صنایع 19-16 دکتر سلیمان پور طراحی سیستم های صنعتی نازلو

 149حقَق ٍ فقِ ارشذ

B3 شنبه 941ارشد فقه و حقوق 16-14 دکتر محمد صالحی 1فقه 

B3  شنبه 941ارشد فقه و حقوق 18-16 دکتر محمد صالحی 3فقه 

B5 سه شنبه 941ارشد فقه و حقوق 133:8-183:8 دکتر علی پور حقوق جزا 

B7  چهار شنبه 941ارشد فقه و حقوق 133:8-183:8 دکتر جعفر زاده 1اصول فقه 

B5 پنجشنبه 941ارشد فقه و حقوق 133:8-183:8 دکتر جوادی حقوق مدنی 

B6  پنجشنبه 941ارشد فقه و حقوق 16-14 دکتر جعفرزاده 3اصول فقه 

 139 جاًَری فیشیَلَصی ارشذ

 16-14 دکتر محمدزاده بیولوژی مولکولی پیشرفته نازلو
ارشد فیزیولوژی جانوری 

9:3 
 شنبه

 18-16 دکتر نجاتی جنین شناسی مقایسه ای جانوری نازلو
ارشد فیزیولوژی جانوری 

9:3 
 شنبه

 نازلو
تنظیم الکترو لیت ها در محیط 

 داخلی
 18-16 دکتر زارع

ارشد فیزیولوژی جانوری 
9:3 

 شنبه

 13-18 دکتر ایلخانپور فیزیولوژی عصب و عضله نازلو
ارشد فیزیولوژی جانوری 

9:3 
 یکشنبه

 16-14 دکتر خضری فیزیولوژی غشاء سلول نازلو
ارشد فیزیولوژی جانوری 

9:3 
 یکشنبه

 183:8-83:8 دکتر حیدری فیزیولوژی تغذیه و بیوانژرتیک نازلو
فیزیولوژی جانوری ارشد 

9:3 
 پنجشنبه

 139 ٍرسشی فیشیَلَصی ارشذ

B: 
سمینار در فیزیولوژی فعالیت 

 ورزشی
 183:8-83:8 دكتر ذوالفقاري

ارشد فیزیولوژی ورزشی 
9:1 

 پنجشنبه

B4 133:8-183:8 دكتر ذوالفقاري فیزیولوژی ورزشی کاربردی 
ارشد فیزیولوژی ورزشی 

9:1 
 پنجشنبه



B: 
فعالیت بدنی کودکان فیزیولوژی 

 ونوجوانان
 16-14 دكتر توفیقي

ارشد فیزیولوژی ورزشی 
9:1 

 پنجشنبه

B3 18-16 دكتر توفیقي ایمونولوژی ورزشی 
ارشد فیزیولوژی ورزشی 

9:1 
 پنجشنبه

 149 ٍرسشی فیشیَلَصی ارشذ

B4 
بیوشیمی ومتابولیسم فعالیتهای 

 ورزشی
 18-16 دكتر ذوالفقاري

ورزشی ارشد فیزیولوژی 
941 

 چهار شنبه

B4 38-18 دكتر ذوالفقاري روش تحقیق در علوم ورزشی 
ارشد فیزیولوژی ورزشی 

941 
 چهار شنبه

B1 
فیزیولوژي انسانی پیشرفته ویژه 

 فعالیت بدنی
 14-133:8 دكتر توفیقي

ارشد فیزیولوژی ورزشی 
941 

 پنجشنبه

B1 18-16 دكتر برنوسی آمار زیستی ویژه فعالیت بدنی 
ارشد فیزیولوژی ورزشی 

941 
 پنجشنبه

 سیستن هخابزات ارشذ

 شنبه ارشد مخابرات سیستم 113:8-83:8 دکتر نوری نیا ریاضی مهندسی پیشرفته نازلو

 دوشنبه ارشد مخابرات سیستم 113:8-83:8 دکتر رحیم زاده وپیشرفتهDSP نازلو

 دوشنبه مخابرات سیستمارشد  17-14 دکتر چهل امیرانی فرایند های تصادفی نازلو

 هیذاى هخابزات ارشذ

 شنبه ارشد مخابرات میدان 113:8-83:8 دکتر نوری نیا ریاضیات مهندسی پیشرفته نازلو

 شنبه ارشد مخابرات میدان 143:8-113:8 دکتر قبادی سیستم رادار نازلو

 شنبه ارشد مخابرات میدان 173:8-143:8 دکتر نوری نیا 3مایکرو ویو نازلو

 چهار شنبه ارشد مخابرات میدان 143:8-113:8 دکتر قبادی فیلترهای وقفی نازلو

 بیوِ هذیزیت -هالی هذیزیت ارشذ

 18-16 دكتر خداپرستي هاي مدیریت پیشرفته تئوري نازلو
مدیریت  -ارشد مدیریت مالی

 بیمه
 شنبه

 38-18 دكتر پاشازاده تحلیل آماري نازلو
مدیریت  -ارشد مدیریت مالی

 بیمه
 شنبه

 18-16 دكتر رضازاده نیاز( زبان تخصصی )پیش نازلو
مدیریت  -ارشد مدیریت مالی

 بیمه
 یکشنبه

 38-18 دكتر رضازاده بازارشناسي و مسایل بازاریابي نازلو
مدیریت  -ارشد مدیریت مالی

 بیمه
 یکشنبه

 38-18 زاده دكتر هدایت مدیریت رفتار سازماني پیشرفته نازلو
مدیریت  -مالی ارشد مدیریت

 بیمه
 دوشنبه

 183:8-133:8 دكتر خداپرستي نیازبیمه( اصول بیمه )پیش نازلو
مدیریت  -ارشد مدیریت مالی

 بیمه
 سه شنبه

 139هالی هذیزیت ارشذ

C5 شنبه 9:3ارشد مدیریت مالی 18-16 دكتر ابوالفضلي بازارشناسي و مسایل بازاریابي 

B4 یکشنبه 9:3ارشد مدیریت مالی 18-16 دكتر خداپرستي گذاري پیشرفته مدیریت سرمایه 



B4 یکشنبه 9:3ارشد مدیریت مالی 38-18 دكتر زنوزي تحقیق در عملیات پیشرفته 

C3 دوشنبه 9:3ارشد مدیریت مالی 18-16 دكتر عابدي روش تحقیق پیشرفته 

B8 دوشنبه 9:3ارشد مدیریت مالی 38-18 دكتر عابدي مدیریت منابع انساني پیشرفته 

B: سه شنبه 9:3ارشد مدیریت مالی 38-18 دكتر حیدری حسابداری مدیریت 

 149 استخزاج گزایش هعذى ارشذ

 183113:8 دکتر مومیوند مکانیک سنگ پیشرفته نازلو
ارشد معدن گرایش استخراج 

941 
 شنبه

 :1-113:8 دکتر مومیوند مکانیک سنگ پیشرفته نازلو
ارشد معدن گرایش استخراج 

941 
 یکشنبه

 16-14 * ریاضی مهندسی پیشرفته نازلو
ارشد معدن گرایش استخراج 

941 
 یکشنبه

 18-83:8 دکتر شریف برسی های فنی و اقتصادی نازلو
ارشد معدن گرایش استخراج 

941 
 سه شنبه

 :1-113:8 دکتر شریف معدن کاری سطحی پیشرفته نازلو
ارشد معدن گرایش استخراج 

941 
 سه شنبه

 16-14 * ریاضی مهندسی پیشرفته نازلو
ارشد معدن گرایش استخراج 

941 
 سه شنبه

 18-83:8 دکتر شریف برسی های فنی و اقتصادی نازلو
ارشد معدن گرایش استخراج 

941 
 چهار شنبه

 :1-113:8 دکتر شریف معدن کاری سطحی پیشرفته نازلو
ارشد معدن گرایش استخراج 

941 
 چهار شنبه

 149 تًَل ٍ اکتشاف گزایش هعذى ارشذ

 18-83:8 دکتر حاجی زاده ژئوفیزیک اکتشافی نازلو
ارشد معدن گرایش اکتشاف و 

 941تونل 
 شنبه

 :1-113:8 دکتر امامعلی پور متالوژنی ایران نازلو
ارشد معدن گرایش اکتشاف و 

 941تونل 
 شنبه

 16-14 دکتر امامعلی پور اکتشاف مواد معدنی فلزی نازلو
معدن گرایش اکتشاف و ارشد 

 941تونل 
 شنبه

 نازلو
پیشرفته در gisدور سنجی و 

 اکتشاف
 18-14 دکتر منصور

ارشد معدن گرایش اکتشاف و 
 941تونل 

 یکشنبه

 183113:8 دکتر شریف مدل سازی ذخایر معدنی نازلو
ارشد معدن گرایش اکتشاف و 

 941تونل 
 سه شنبه

 183113:8 شریفدکتر  مدل سازی ذخایر معدنی نازلو
ارشد معدن گرایش اکتشاف و 

 941تونل 
 چهار شنبه

 16-14 * سمینار)گرایش اکتشاف و تونل( نازلو
ارشد معدن گرایش اکتشاف و 

 941تونل 
 چهار شنبه

 16-14 * سمینار)گرایش استخراج( نازلو
ارشد معدن گرایش اکتشاف و 

 941تونل 
 چهار شنبه

 کاری هیَُ ارشذ

 نازلو
های محیطی بر رشد  اثر تنش

 گیاهی
 شنبه ارشد میوه کاری 18-16 دکتر جعفر امیری

 نازلو
هورمون ها و تنظیم کننده های 

 رشد گیاهی
 یکشنبه ارشد میوه کاری 17-14 دکتر محمد رضا اصغری



 دوشنبه ارشد میوه کاری 18-16 دکتر علیرضا فرخ زاد فیزیولوژی درختان میوه نازلو

 دوشنبه ارشد میوه کاری 38-18 دکتر حمید حسن پور زبان تخصصی نازلو

 سه شنبه ارشد میوه کاری 18-16 دکتر علیرضا فرخ زاد فیزیولوژی درختان میوه نازلو

 نازلو
اثر تنش های محیطی بر رشد 

 گیاهی
 سه شنبه ارشد میوه کاری 18-16 دکتر عباس حسنی

 149حزکتی کٌتزل ٍ یادگیزی گزایش حزکتی ارشذرفتار

B4 183:8-83:8 دکتر احمدی روش های آماری 
ارشدرفتار حرکتی گرایش 

 941یادگیری و کنترل حرکتی
 پنجشنبه

B: 14-133:8 دکتر حسینی روانشناسی شناختی 
ارشدرفتار حرکتی گرایش 

 941یادگیری و کنترل حرکتی
 پنجشنبه

C7 16-14 دکتر محمد زاده رشد حرکتی در طول عمر 
گرایش ارشدرفتار حرکتی 

 941یادگیری و کنترل حرکتی
 پنجشنبه

B5 18-16 دکتر محمد زاده مبانی عملکرد انسان 
ارشدرفتار حرکتی گرایش 

 941یادگیری و کنترل حرکتی
 پنجشنبه

 149ساسُ عوزاى دکتز

C18 
طراحی لرزهای سازه ها بر 

 اساس عملکرد
 یکشنبه 941دکتر عمران سازه 18-16 دکتر تاروردیلو

C7  محدود پیشرفته )غیر خطی(اجزا 
دکتر قلی -دکتر غیرتمند
 زاده

 دوشنبه 941دکتر عمران سازه 16-18

B6 سه شنبه 941دکتر عمران سازه 18-83:8 دکتر سعید منیر دینامیک غیر خطی سازه ها 

C14 سه شنبه 941دکتر عمران سازه 18-16 دکتر شیدایی دینامیک غیر خطی سازه ها 

B3 
ها بر  طراحی لرزهای سازه
 اساس عملکرد

 چهار شنبه 941دکتر عمران سازه 18-83:8 دکتر علی مناف پور

 139 فارسی ادبیات دکتزی

B4 دوشنبه 9:3دکتری ادبیات فارسی  183:8-83:8 دکتر عبیدی نیا تحقیق در متون تفسیری 

B4 
تحقیق در ادبیات حماسی و 

 قهرمانی
 دوشنبه 9:3دکتری ادبیات فارسی  16-14 دکتر کوشش

C4 )دوشنبه 9:3دکتری ادبیات فارسی  18-16 دکتر طلوعی آذر تحقیق در متون فارسی)نثر 

 149 فارسی ادبیات دکتزی

B1 یکشنبه 941دکتری ادبیات فارسی  183:8-83:8 دکتر مدرسی تحقیق در متون عرفانی و حکمی 

B1 )یکشنبه 941ادبیات فارسی دکتری  133:8-183:8 دکتر مظفری تحقیق در متون فارسی )نظم 

B1 یکشنبه 941دکتری ادبیات فارسی  16-14 دکتر خان محمدی تحقیق در ادبیات غنایی 

 139 سّکشی ٍ آبیاری دکتزی

B6 
مدل های ریاضی در آبیاری و 

 زهکشی
 183:8-83:8 دکتر دادمهر

دکتری آبیاری و زهکشی 
9:1 

 پنجشنبه



B9 16-14 دکتر بهمنش هیدرولیک پیشرفته 
دکتری آبیاری و زهکشی 

941 
 چهار شنبه

B6 18-16 دکتر زینال زاده نفوذ و نشست آب در خاک 
دکتری آبیاری و زهکشی 

941 
 چهار شنبه

 149 سّکشی ٍ آبیاری دکتزی

C: 
درفیزیک آب -موضوعات پیشرفته

 و خاک
 183:8-83:8 دکتر وردی نژاد

دکتری آبیاری و زهکشی 
941 

 پنجشنبه

C:  133:8-183:8 دکتر وردی نژاد تعرق و نیاز آبیتبخیر و 
دکتری آبیاری و زهکشی 

941 
 پنجشنبه

B5 
درفیزیک آب -موضوعات پیشرفته

 و خاک
 16-14 دکتر بشارت

دکتری آبیاری و زهکشی 
941 

 پنجشنبه

 199 ای هقایسِ شٌاسی بافت دکتزی

 * مشارکتی پرژه تحقیقاتی ?
دکتری بافت شناسی مقایسه 

 931ای 
 شنبه

B: 
اصول کاربا میکرو سکوپ 

 الکترونی
 133:8-83:8 دکتر فرشید

دکتری بافت شناسی مقایسه 
 9:1ای 

 یکشنبه

B7 بافت شناسی برندگان 
حسن -دکتر صدرخانلو

-رازی-شهروز-زاده
 شالیزار

83:8-183:8 
دکتری بافت شناسی مقایسه 

 9:1ای 
 پنجشنبه

B7 هیستو شیمی 
حسن -دکتر صدرخانلو

-رازی-شهروز-زاده
 شالیزار

183:8-133:8 
دکتری بافت شناسی مقایسه 

 9:1ای 
 پنجشنبه

C1 هیستو تکنیک 
حسن -دکتر صدرخانلو

-رازی-شهروز-زاده
 شالیزار

14-16 
دکتری بافت شناسی مقایسه 

 9:1ای 
 پنجشنبه

C1 183:8-83:8 دکتر مردانی روش تحقیق پیشرفته 
دکتری بافت شناسی مقایسه 

 941ای 
 پنجشنبه

B8 1بافت شناسی پیشرفته 
حسن -دکتر صدرخانلو

-رازی-شهروز-زاده
 شالیزار

183:8-133:8 
دکتری بافت شناسی مقایسه 

 941ای 
 پنجشنبه

B1 سلول شناسی 
-شهروز-حسن زاده
 شالیزار-رازی

14-16 
دکتری بافت شناسی مقایسه 

 941ای 
 پنجشنبه

 الکتزًٍیک بزق دکتزی

B9 چهار شنبه دکتری برق الکترونیک 11-83:8 دکتر ابراهیم عباسپور تئوری نیمه هادی ها 

C9 
طراحی مدار الکترونیکی 

 1فریکانس باال 
 چهار شنبه دکتری برق الکترونیک 1:3:8-11 دکتر آذر منش

 139 اًزصی تبذیل دکتزی

C1 شنبه 9:1دکتری تبدیل انرژی  163:8-14 دکتر میرزایی مکانیک محیط های پیوسته 

C1 شنبه 9:1دکتری تبدیل انرژی  19-163:8 دکتر خلیل آریا طراحی کلی نیروگاهها 

B3 یکشنبه 9:1دکتری تبدیل انرژی  19-163:8 دکتر پورمحمود مباحث منتخب سیاالت 

C13 چهار شنبه 9:1دکتری تبدیل انرژی  163:8-14 دکتر جعفر مدار کنترل آلودگی محیط زیست 



B3 چهار شنبه 9:1دکتری تبدیل انرژی  19-163:8 دکتر میرزایی توربالنس 

 149 اًزصی تبذیل دکتزی

B3 یکشنبه 941دکتری تبدیل انرژی  163:8-14 دکتر خلیل آریا مباحث برگزیده در تبدیل انرژی 

B: دوشنبه 941دکتری تبدیل انرژی  163:8-14 دکتر پور محمود ریاضیات پیشرفته 

B: دوشنبه 941دکتری تبدیل انرژی  19-163:8 دکتر جهفر مدار سوخت و احتراق 

 دام تغذیِ دکتزی

C7 تغذیه پیشرفته 
دکتر علی -دکتر دانشیار
 جو

 چهار شنبه دکتری تغذیه دام 9-13

B1 فیزیولوژی گوارش 
دکتر علی -دکتر دانشیار
 جو

 چهار شنبه دکتری تغذیه دام 14-16

C9 تغذیه پیشرفته 
دکتر علی -دکتر دانشیار
 جو

 پنجشنبه دکتری تغذیه دام 9-13

B9 فیزیولوژی گوارش 
دکتر علی -دکتر دانشیار
 جو

 پنجشنبه دکتری تغذیه دام 14-16

B6 چهار شنبه 941دکتری تغذیه دام  183:8-83:8 دکتر دانشیار فیزیولوژی دستگاه گوارش 

C7 چهار شنبه 941دکتری تغذیه دام  16-14 دکتر پیرمحمدی مواد معدنی 

B9 چهار شنبه 941دکتری تغذیه دام  18-16 دکتر علی جو فیزیولوژی دستگاه گوارش 

B9 پنجشنبه 941دکتری تغذیه دام  183:8-83:8 دکتر علی هاشمی طرح آزمایش های پیشرفته 

C: پنجشنبه 941دکتری تغذیه دام  16-14 دکتر فرهومند مواد معدنی 

 139 شٌاسی حشزُ دکتزی

C3  پنجشنبه 9:3دکتری حشره شناسی  183:8-83:8 دکتر میر فخرایی پیشرفتهکنه شناسی 

C1 پنجشنبه 9:3دکتری حشره شناسی  133:8-183:8 دکتر کریم پور رفتار شناسی حشرات 

 149 شٌاسی حشزُ دکتزی

B7 چهار شنبه 941دکتری حشره شناسی  183:8-83:8 دکتر مهرخو فیزیولوژی پیشرفته حشرات 

B8  شناسی حشراتبیماری 
-دکتر صفر علیزاده

 دکترآرمیده
 چهار شنبه 941دکتری حشره شناسی  14-16

B1 پنجشنبه 941دکتری حشره شناسی  133:8-183:8 دکتر ولیزادگان آفت گشها و محیط زیست 

 139اًگلیسی سباى دکتزی

B1 چهار شنبه 9:1دکتری زبان انگلیسی  133:8-183:8 دکتر غالمی تربیت معلم زبان 

C1 چهار شنبه 9:1دکتری زبان انگلیسی  16-14 دکتر سرخوش روش های تحقیق کیفی و مختلط 

B3 چهارشنبه 9:3دکتری زبان انگلیسی  16-14 دکتر علوی نیا زبان دوم مطالعات یادگیری 

C8 سه شنبه 9:3دکتری زبان انگلیسی  18-16 دکتر سرخوش روانشناسی زبان 



B7 چهار شنبه 9:3دکتری زبان انگلیسی  38-18 نیادکتر علوی  سنجش زبان 

 )حذف شذ( 149 اًگلیسی سباى دکتزی

 چهار شنبه 941دکتری زبان انگلیسی  183:8-83:8 دکتر غالمی نقد وبرسی مسائل آموزش زبان -

 چهار شنبه 941دکتری زبان انگلیسی  14-16 دکتر علوی نیا مطالعات یادگیری زبان دوم -

 شٌاسی سهیي دکتزی

B1 شنبه دکتری زمین شناسی 16-14 دکتری علی عابدینی ژئو تر مومتری سیاالت درگیر 

B1 
فرایند های بیو لوژی در تشکیل 

 کانسار ها
 شنبه دکتری زمین شناسی 18-16 دکتری علی عابدینی

C1 یکشنبه دکتری زمین شناسی 16-14 دکتر صمد علیپور متالوژی 

C1 یکشنبه دکتری زمین شناسی 18-16 صمد علی پوردکتر  آنالیز دستگاهی 

B5 سمینار 
علی -دکتر صمد علیپور

 عابدینی
 چهار شنبه دکتری زمین شناسی 16-18

 139اقتصاد علَم دکتزی

B1  دوشنبه 9:1دکتری علوم اقتصاد 18-83:8 دکتر فعالجو 3اقتصاد مالی پیشرفته 

B1  دوشنبه 9:1دکتری علوم اقتصاد 8::15-14 دکتر حیدری 3تئوری اقتصاد سنجی 

B1 دوشنبه 9:1دکتری علوم اقتصاد 18-16 دکتر فعالجو سمینار اقتصاد مالی 

 حقَق ٍ فقِ دکتزی

B4 پنجشنبه دکتری فقه و حقوق 14-133:8 دکتر حیدری زاد 3فقه استداللی 

C8 پنجشنبه دکتری فقه و حقوق 16-14 دکتر نیکخواه حقوق اقتصادی 

 گیاّی فیشیَلَصی دکتزی

B8 پنجشنبه دکتری فیزیولوژی گیاهی 183:8-83:8 دکتر عباسپور جذب و انتقال 

B6 پنجشنبه دکتری فیزیولوژی گیاهی 133:8-183:8 دکتر رحمانی ژنتیک گیاهی 

B7 پنجشنبه دکتری فیزیولوژی گیاهی 16-14 دکتر حیدری فیزیولوژی تنش ها 

B: پنجشنبه دکتری فیزیولوژی گیاهی 18-16 دکتر خارا رشد و نمو پیشرفته 

 139 ٍرسشی فیشیَلَصی دکتزی

C: 16-14 دكتر توفیقي ایمنولوژی فعالیتهای ورزشی 
دکتری فیزیولوژی ورزشی 

9:1 
 چهار شنبه

B4 
سمینار در فیزیولوژی فعالیت 

 ورزشی
 16-14 دكتر ذوالفغاری

دکتری فیزیولوژی ورزشی 
9:1 

 پنجشنبه

B8 
متابولیک فعالیتهای جنبه های 

 ورزشی
 18-16 دكتر توفیقی

دکتری فیزیولوژی ورزشی 
941 

 چهار شنبه



B5 
سازگاری سلولی با فعالیت 

 ورزشی
 38-18 دكتر توفیقی

دکتری فیزیولوژی ورزشی 
941 

 چهار شنبه

B3 
فیزیولوژی پیشرفته قلب و عروق 

 وتنفس
 14-133:8 دكتر ذوالفقاري

دکتری فیزیولوژی ورزشی 
941 

 پنجشنبه

B3 
آمار و روش تحقیق پیشرفته در 

 فیزیولوژی ورزشی
 16-14 دكتر برنوسی

دکتری فیزیولوژی ورزشی 
941 

 پنجشنبه

 سیستن هخابزات دکتزی

B6 شنبه دکتری مخابرات سیستم 113:8-83:8 دکتر نوری نیا ریاضی مهندسی پیشرفته 

C3 شنبه مخابرات سیستمدکتری  17-14 دکتر چهل امیرانی بنیاتی ماشین 

 هیذاى هخابزات دکتزی

C3 
روشهای عددی در الکترو 

 مغناطیس
 سه شنبه دکتری مخابرات میدان 17-14 دکتر نوری نیا

C: چهار شنبه دکتری مخابرات میدان 113:8-83:8 دکتر قبادی 3مباحث ویژه ویژه 

 139آهَسشی هذیزیت دکتزی

B5 سه شنبه 9:3دکتری مدیریت آموزشی 183:8-83:8 مهاجرانیدکتر  مدیریت در آموزش عالی 

C1 سه شنبه 9:3دکتری مدیریت آموزشی 13-183:8 دکتر قلعه ای رفتار سازمانی پیشرفته 

C9 سه شنبه 9:3دکتری مدیریت آموزشی 18-16 دکتر حسین پور روش های برنامه ریزی درسی 

B3 پنجشنبه 9:1ورزشی دکتری مدیریت 183:8-8 دکتر کاشف مدیریت پرژه 

B3 پنجشنبه 9:1دکتری مدیریت ورزشی 13-183:8 دکتر عامری سمینار 

B5 پنجشنبه 9:1دکتری مدیریت ورزشی 14-13 دکتر عامری مطالعات هدایت شده 

B: پنجشنبه 941دکتری مدیریت ورزشی 13-183:8 دکتر کاشف مدیریت پیشرفته 

C3 پنجشنبه 941مدیریت ورزشیدکتری  16-14 دکتر عامری مدیریت منابع 

B4 پنجشنبه 941دکتری مدیریت ورزشی 18-16 دکتر عامری مدیریت بحران 

 149 شیویارشذ 

 شنبه 941شیمی  133:8-83:8 دکتر برادرانی هتروسیکل پیشرفته نازلو

 یکشنبه 941شیمی  133:8-83:8 دکتر خلفی سنتز پیشرفته آلی)مواد آلی( نازلو

 دوشنبه 941شیمی  133:8-83:8 دکتر پیمان نجفی مقدم پیشرفتهشیمی پلیمر  نازلو

 139خاک حاصلخیشی ٍ شیوی

 183:8-83:8 دکتر رضا پور (A3کانی های رس)گروه دانشکده
شیمی و حاصلخیزی 

 9:3خاک
 دوشنبه

 133:8-183:8 دکتر سپهر (A1)گروه1شیمی فیزیک  دانشکده
شیمی و حاصلخیزی 

 9:3خاک
 دوشنبه



 133:8-183:8 دکتر خداوردیلو (A1آلودگی خاک و آب)گروه دانشکده
شیمی و حاصلخیزی 

 9:3خاک
 چهار شنبه

 149 جاهذ حالت فیشیک

C8 دوشنبه 941فیزیک حالت جامد  17-14 دکتر صدقی 1الیسومتری 

C11 چهار شنبه 941فیزیک حالت جامد  17-14 دکتر گلزان مباحث پیشرفته در مغناطیس 

 ارشذ 149سلشلِ-عوزاى هٌْذسی

C: 16-14 دکتر قلی زاده دینامیک سازه 
 941زلزله-مهندسی عمران
 ارشد

 شنبه

C7 16-14 دکتر غیرتمند ریاضیات عالی مهندسی 
 941زلزله-مهندسی عمران
 ارشد

 یکشنبه

B9 133:8-18 دکتر سعید منیر روش اجزاء محدود 
 941زلزله-مهندسی عمران
 ارشد

 سه شنبه

C14 133:8-18 دکتر علی مناف پور مهندسی زلزله لرزه شناسی و 
 941زلزله-مهندسی عمران
 ارشد

 چهار شنبه

 ارشذ 149صئَتکٌیک-عوزاى هٌْذسی

 16-14 دکتر زمانی ریاضیات عالی مهندسی نازلو
-مهندسی عمران

 ارشد 941ژئوتکنیک
 دوشنبه

 18-16 دکتر اسالمی مهندسی پی پیشرفته نازلو
-عمرانمهندسی 
 ارشد 941ژئوتکنیک

 دوشنبه

 113:8-83:8 دکتر بدو مکانیک خاک پیشرفته نازلو
-مهندسی عمران

 ارشد 941ژئوتکنیک
 سه شنبه

 16-14 دکتر بهادری دینامیک خاک نازلو
-مهندسی عمران

 ارشد 941ژئوتکنیک
 سه شنبه

 ارشذ 149ساسُ-عوزاى هٌْذسی

B9 16-14 دکتر تاروردیلو ریاضیات عالی مهندسی 
 941سازه-مهندسی عمران
 ارشد

 یکشنبه

B9 روش اجزاءمحدود 
دکتر قلی -دکتر غیرتمند
 زاده

16-18 
 941سازه-مهندسی عمران
 ارشد

 یکشنبه

B9 16-14 دکترشیدایی دینامیک سازه ها 
 941سازه-مهندسی عمران
 ارشد

 سه شنبه

C1 113:8-83:8 دکتر شوکتی تئوری االستیسیته 
 941سازه-عمرانمهندسی 

 ارشد
 چهار شنبه

 139حزکتی یادگیزی

B4 شنبه 9:1یادگیری حرکتی 183:8-83:8 خانم دکتر حسینی روانشناسی ورزش و فعالیت بدنی 

B4 شنبه 9:1یادگیری حرکتی 13-183:8 دکتر محمد زاده آزمایشگاه 

B4 شنبه 9:1یادگیری حرکتی 14-13 خانم دکتر حسینی سمینار در رفتار حرکتی 

 149حزکتی یادگیزی

B3 شنبه 941یادگیری حرکتی 183:8-83:8 دکتر محمد زاده یادگیری حرکتی پیشرفته 

B3 شنبه 941یادگیری حرکتی 13-183:8 دکتر قادری مبانی عصب شناسی 



B1 شنبه 941یادگیری حرکتی 14-13 دکتر احمدی آمار 

 


