
 برنامه درسی و امتحانی پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 (219) ارشد فیزیک پردیس دانشگاهی 

 
 (219)ارشد فناوری اطالعات پردیس دانشگاهی 

 

 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

1 

 11-13:40 چهارشنبه جامد -فیزیک 403

 10:00 شنبه 41/4/24 دکتر گودرزی 4 9کوانتوم پیشرفته  102901

 13:30-12:10 چهارشنبه جامد -فیزیک 404

 13:00 چهارشنبه 92/4/24 دکتر بهبودنیا 4 موضوعات ویژه 102903 13:10-10:30 چهارشنبه جامد -فیزیک 403 9

 2:40 پنجشنبه 0/3/24 دکتر علومی 4 حالت جامد پیشرفته 102902 2:10-11:40 پنج شنبه جامد -فیزیک 904 4

    مشخص میشود 9 سمینار 102902   جامد -فیزیک  3

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

1 

 13:10-10:30 چهارشنبه IT -فناوری اطالعات 901

 11:40 جمعه 1/3/24 دکتر پورمحمودآقابابا 4 تصویریپردازش  101103

 11-13:40 چهارشنبه IT -فناوری اطالعات 900

 13:00 یکشنبه 90/4/24 دکتر سلوک 4 شبکه های بی سیم 101102 11:30-10:30 پنج شنبه IT -فناوری اطالعات 403 9

    مشخص میشود 9 سمینار 101102 11-1310 پنج شنبه IT -فناوری اطالعات  4



 

 (299)ارشد فناوری اطالعات پردیس دانشگاهی 

 

 (291)ارشد فناوری اطالعات پردیس دانشگاهی 

 

 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 2:10-11:40 پنج شنبه IT -فناوری اطالعات 403 1
10110

1 
 13:00 شنبهسه  4/3/24 دکتر سلوک 4 شبکه های پیشرفته

9 
 11:30-14:10 پنج شنبه IT -فناوری اطالعات 401

10110
0 

 11:40 جمعه 40/4/24 دکتر جمشیدی فر 4 تئوری اطالعات
 13:40-12:10 پنج شنبه IT -فناوری اطالعات 901

 13:10-13:40 پنج شنبه IT -فناوری اطالعات 901 4
10110

1 
 11:40 جمعه 1/3/24 پورمحمودآقابابا دکتر 4 هوش محاسباتی گسترده

 2:10-11:40 جمعه IT -فناوری اطالعات 403 3
10110

9 
 2:40 جمعه 40/4/24 دکتر احمدی IT 4مدیریت 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 2:40 پنجشنبه 92/4/24 دکتر پورمحمودآقابابا 4 حسابگری زیستی 101104 10-14:10 پنج شنبه IT -فناوری اطالعات 410 1

 13:00 یکشنبه 90/4/24 دکتر سلوک 4 شبکه های بی سیم 101102 2:10-11:40 جمعه IT -فناوری اطالعات 402 9

 11:40 جمعه 1/3/24 دکتر احمدی 4 کسب و کار الکترونیک 101103 11:30-10:30 جمعه IT -فناوری اطالعات 402 4



 

 

 (219)استخراج پردیس دانشگاهی  -ارشد مهندسی معدن 

 

 

 (291)استخراج پردیس دانشگاهی  -ارشد مهندسی معدن 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 13:00 دوشنبه 9/3/24 دکتر عبدالهی شریف 9 مدل سازی و شبیه سازی معادن 100114 11:30-14:10 پنج شنبه استخراج –مهندسی معدن  900 1

 دکتر بخت آور 9 مهندسی محیط زیست 100111 14:40-10 پنج شنبه استخراج -مهندسی معدن  900 9
 13:00 شنبهپنج 92/4/24

 13:00 شنبه 93/4/24 دکتر بخت آور 9 ریاضی مهندسی پیشرفته 100100 10-13:10 پنج شنبه استخراج -مهندسی معدن  900 4

 13:00 شنبه 3/3/24 دکتر میکاییل 9 حفر چاه و تونل پیشرفته 100119 13:40-12 پنج شنبه استخراج –مهندسی معدن  900 3

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس درس کد
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 11:40 دوشنبه 9/3/24 دکتر عبدالهی شریف 9 بررسی فنی و اقتصادی 100101 2:10-2:30 پنج شنبه استخراج -مهندسی معدن  901 1

 11:40 شنبه 3/3/24 دکتر عبدالهی شریف 9 روباز پیشرفتهمعادن  100109 10-11:40 پنج شنبه استخراج -مهندسی معدن  901 9

 11:40 یکشنبه 90/4/24 دکتر بخت آور 9 9تحقیق در عملیات  100104 11:30-14:10 پنج شنبه استخراج -مهندسی معدن  901 4

 پنج شنبه استخراج -مهندسی معدن  900 0
 دکتر بخت آور 9 مهندسی محیط زیست 100111 10-14:40

 13:00 شنبهپنج 92/4/24



 

 

 (219)تبدیل انرژی پردیس دانشگاهی  –ارشد مهندسی مکانیک 

 

 (291)تبدیل انرژی پردیس دانشگاهی  –ارشد مهندسی مکانیک 

 

 

 

 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

1 401 
تبدیل  –مهندسی مکانیک 

 انرژی
 11:40 پنج شنبه 92/4/24 میرزاییدکتر  4 الیه های مرزی 109103 10-13 پنج شنبه

9  
تبدیل  –مهندسی مکانیک 

 انرژی
    مشخص میشود 9 سمینار 109102  

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

1 400 
تبدیل  –مهندسی مکانیک 

 انرژی
 109100 10-13 پنج شنبه

موتورهای احتراقی 
 داخلی

 13:00 دوشنبه 9/3/24 دکتر خلیل آریا 4

9 400 
تبدیل  –مهندسی مکانیک 

 انرژی
 109103 13:10-12:10 پنج شنبه

انتقال حرارت 
 (هدایت ) پیشرفته 

 11:40 شنبهپنج  92/4/24 دکتر میرزایی 4

4 401 
تبدیل  –مهندسی مکانیک 

 انرژی
 109110 10-14:10 جمعه

انتقال حرارت 
 (جابجایی) پیشرفته 

 13:00 شنبه 93/4/24 دکتر حسن زاده 4

3 401 
تبدیل  –مهندسی مکانیک 

 انرژی
 109102 3-10:00 جمعه

ریاضیات مهندسی 
 پیشرفته

 11:40 جمعه 1/3/24 دکتر فاروقی 4



 

 (219)سازه پردیس دانشگاهی  -ارشد مهندسی عمران 

 

 

 (291)سازه پردیس دانشگاهی  -ارشد مهندسی عمران 

 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 2:40 شنبه 93/4/24 دکتر مکاری 4 مهندسی زلزله 103102 13:10-13:00 چهارشنبه سازه –مهندسی عمران  903 1

 2:40 دوشنبه 9/3/24 دکتر شکسته بند 4 تئوری پایداری سازه ها 103110 13:10-13:40 پنج شنبه سازه –مهندسی عمران  410 9

    مشخص میشود 9 سمینار 103111   سازه –مهندسی عمران   4

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

1 

 سازه –مهندسی عمران  904
چهارشن

 به
10:30-13:10 

 2:40 دوشنبه 9/3/24 دکتر شکسته بند 4 تئوری پایداری سازه ها 103110

 سازه –مهندسی عمران  401
چهارشن

 به
13:40-11 

 2:40 شنبه 93/4/24 دکتر مکاری 4 مهندسی زلزله 103102 2:10-11:40 پنج شنبه سازه –مهندسی عمران  402 9

 2:40 چهارشنبه 92/4/24 دکترشافعی 4 تئوری االستیسیته 103102 13:10-13:40 پنج شنبه سازه –مهندسی عمران  402 4

 2:40 شنبه 3/3/24 دکتر اصغری 4 سازه های فوالدی پیشرفته 103103 2:10-11:40 جمعه سازه –مهندسی عمران  402 3



 

 

 

 

 (219)کاربری پردیس دانشگاهی  –ارشد ریاضی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 3 نظریه تقریب 102100 13:10-13:40 شنبه کاربری –ریاضی  411 1
دکتر +دکتر حقیقی

 باقرزاده
 11:40 دوشنبه 91/4/24

 11:40 دوشنبه 9/3/24 دکتر حقیقی 3 حل عددی معادالت انتگرال 102101 13:10-13:40 یک شنبه کاربری –ریاضی  303 9

    مشخص میشود 9 سمینار 102103   کاربری –ریاضی   4



 (219)صنایع پردیس دانشگاهی  -ارشد مهندسی صنایع 

 

 

 (291)صنایع پردیس دانشگاهی  -ارشد مهندسی صنایع 

 

 

 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 104102 13:10-13:40 پنج شنبه صنایع –مهندسی صنایع  904 1
برنامه ریزی 
 استراتژیک

 11:40 جمعه 1/3/24 دکتر تقی زاده 4

 11:40 جمعه 40/4/24 دکتر عبداله زاده 4 تئوری صف 104110 13:30-90:40 شنبهپنج  صنایع –مهندسی صنایع  904 9

    مشخص میشود 9 سمینار 104111   صنایع –مهندسی صنایع   4

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 13:00 شنبه 93/4/24 دکتر جهانگشای 4 سیستم داینامیکس 104100 13:30-90:40 پنج شنبه صنایع –مهندسی صنایع  403 1

 11:40 پنجشنبه 0/3/24 دکتر عمرانی 4 تئوری صف 104110 2:10-11:40 جمعه صنایع –مهندسی صنایع  410 9

 104109 11:30-10:30 جمعه صنایع –مهندسی صنایع  410 4
تصمیم گیری با 

 معیارهای چند گانه
 11:40 جمعه 40/4/24 دکتر پورمحمود آقابابا 4



 (299)صنایع پردیس دانشگاهی  -ارشد مهندسی صنایع 

 

 

 

 

 (291)پردیس دانشگاهی  سیستم-ارشد مهندسی صنایع 

 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 13:00 شنبه 93/4/24 دکتر جهانگشای 4 سیستم داینامیکس 104100 13:30-90:40 پنج شنبه صنایع –مهندسی صنایع  403 1

 11:40 پنجشنبه 0/3/24 دکتر عمرانی 4 تئوری صف 104110 2:10-11:40 جمعه صنایع –مهندسی صنایع  410 9

 104109 11:30-10:30 جمعه صنایع –مهندسی صنایع  410 4
تصمیم گیری با 

 معیارهای چند گانه
 11:40 جمعه 40/4/24 دکتر پورمحمود آقابابا 4

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 13:00 شنبه 93/4/24 دکتر جهانگشای 4 سیستم داینامیکس 104900 13:10-13:40 پنج شنبه سیستم –مهندسی صنایع  401 1

 11:40 پنجشنبه 92/4/24 دکتر تقی زاده 4 کالن پیشرفته 104903 13:30-90:40 پنج شنبه سیستم –مهندسی صنایع  401 9

 13:00 یکشنبه 1/3/24 دکتر دباغ 4 اقتصاد سنجی 104901 2:10-11:40 جمعه سیستم –مهندسی صنایع  401 4

 11:40 پنج شنبه 0/3/24 دکتر عمرانی 4 برنامه ریزی ریاضی 104902 11:30-10:30 جمعه سیستم –مهندسی صنایع  401 3



 (299)پردیس دانشگاهی  سیستم-ارشد مهندسی صنایع 

 

 

 (219)سیستم پردیس دانشگاهی  -ارشد مهندسی صنایع 

 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 درسنام  کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 13:00 شنبه 93/4/24 دکتر جهانگشای 4 سیستم داینامیکس 104900 13:10-13:40 پنج شنبه سیستم –مهندسی صنایع  401 1

 11:40 پنجشنبه 92/4/24 تقی زادهدکتر  4 کالن پیشرفته 104903 13:30-90:40 پنج شنبه سیستم –مهندسی صنایع  401 9

 13:00 یکشنبه 1/3/24 دکتر دباغ 4 اقتصاد سنجی 104901 2:10-11:40 جمعه سیستم –مهندسی صنایع  401 4

 11:40 پنجشنبه 0/3/24 دکتر عمرانی 4 برنامه ریزی ریاضی 104902 11:30-10:30 جمعه سیستم –مهندسی صنایع  401 3

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

 11:40 پنج شنبه 0/3/24 دکتر عبداله زاده 4 برنامه ریزی ریاضی 104902 13:10-13:40 پنج شنبه سیستم –مهندسی صنایع  409 1

 10-14:10 جمعه سیستم –مهندسی صنایع  409 9
104902 

 
کامپیوتر و مدیریت 

 الکترونیک
 11:40 پنج شنبه 92/4/24 دکتر پاشا 4

 104109 13:30-90:40 پنج شنبه سیستم –مهندسی صنایع  409 4
تصمیم گیری با معیارهای 

 چند گانه
 11:40 جمعه 40/4/24 دکتر جعفر زاده 4

    مشخص میشود 9 سمینار 104910   سیستم –مهندسی صنایع   3



 (219)پدیده های انتقال پردیس دانشگاهی  –ارشد مهندسی شیمی 

 

 (291)پدیده های انتقال پردیس دانشگاهی  –ارشد مهندسی شیمی 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

1 

403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 13:30-12:10 چهارشنبه

 13:00 شنبهچهار 3/3/24 خانم دکتر سالم 4 1پدیده های انتقال  103102

403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 13:10-13:40 پنج شنبه

9 401 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 11:40 پنج شنبه 92/4/24 دکتر میرزایی 4 الیه های مرزی 109103 10-13 پنج شنبه

4 403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 11:40 جمعه 1/3/24 خانم دکتر بهادری 4 ریاضیات مهندسی پیشرفته 103102 2:10-11:40 جمعه

3  
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
    مشخص میشود 9 سمینار   

 رشته کالس ردیف
 کالسیبرنامه 

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

1 

903 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 13:10-10:30 چهارشنبه

 409 13:00 چهارشنبه 92/4/24 خانم دکتر سالم 4 انتقال حرارت پیشرفته 103103
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 11-13:40 چهارشنبه

403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 10:40-1300 پنج شنبه

9 

403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 13:30-12:10 چهارشنبه

 13:00 شنبهچهار 3/3/24 خانم دکتر سالم 4 1پدیده های انتقال  103102

403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 13:10-13:40 شنبهپنج 

4 403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 11:40 جمعه 1/3/24 خانم دکتر بهادری 4 ریاضیات مهندسی پیشرفته 103102 2:10-11:40 جمعه



 

 

 (299)پدیده های انتقال پردیس دانشگاهی  –ارشد مهندسی شیمی 

 

 رشته کالس ردیف
 برنامه کالسی

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 نام استاد
 برنامه امتحانی

 ساعت روز تاریخ ساعت روز

1 

903 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 13:10-10:30 چهارشنبه

 409 13:00 چهارشنبه 92/4/24 خانم دکتر سالم 4 انتقال حرارت پیشرفته 103103
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 11-13:40 چهارشنبه

403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 10:40-1300 پنج شنبه

9 

403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 13:30-12:10 چهارشنبه

 13:00 شنبهچهار 3/3/24 خانم دکتر سالم 4 1پدیده های انتقال  103102

403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 13:10-13:40 پنج شنبه

4 403 
 –مهندسی شیمی 

 پدیده های انتقال
 11:40 جمعه 1/3/24 خانم دکتر بهادری 4 ریاضیات مهندسی پیشرفته 103102 2:10-11:40 جمعه


