
 دانشکاه ارومیه 30441برنامه کالسی  و امتحانی ترم تابستان 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان روز و ساعت کالس ویژه دانشجویان نام استاد نوع درس تعداد واحد کد درس نام درس ردیف

عرفان عملی در اسالم    3

 )آیین زندگی(
یکشنبه  و  –شنبه  همه دانشجویان دکتر جباری عمومی 4 3401

 14/8دوشنبه ساعت 
5/6 14/34 

تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی                                  4

 ) تاریخ تحلیلی اسالم (
یکشنبه  و  –شنبه  همه دانشجویان دکتر عزیزی عمومی 4 3451

 30دوشنبه ساعت 
7/6 14/34 

 دانش خانواده 1

 ) خواهران (
یکشنبه  و  –شنبه  همه دانشجویان دکتر عزیزی عمومی 4 3460

 14/34دوشنبه ساعت 
6/6 14/34 

 دانش خانواده 0

 )برادران (
یکشنبه  و  –شنبه  همه دانشجویان دکتر جباری عمومی 4 3460

 14/34دوشنبه ساعت 
6/6 14/34 

آشنایی با قانون اساسی      5

 ) انقالب اسالمی(
 عمومی 4 3465

یکشنبه  و  –شنبه  همه دانشجویان دکتر حیدری زاد

 34دوشنبه ساعت 
1/6 14/34 

چهارشنبه  –دوشنبه  –شنبه  همه دانشجویان دکتر محمد زاده عمومی 1 3448 زبان عمومی 6

و یکشنبه  و  14/34ساعت 

  30چهار شنبه ساعت 

8/6 14/34 

 14/34 34/6  14/8شنبه الی چهارشنبه ساعت  همه دانشجویان دکتر  اسدی عمومی 1 3443 فارسی عمومی 7

 دکتر احسانی   عمومی 3 3441 )خواهران (  3تربیت بدنی  8
به صورت  -همه دانشجویان

 حضوری  برگزار خواهد شد .

 پنج شنبه

 و  35/1الی    8از ساعت   

  05/34الی   14/1از ساعت  

1/6 8 

 حبیبیدکتر   عمومی 3 3441 )برادران (3تربیت بدنی  1
به صورت  -همه دانشجویان

 حضوری  برگزار خواهد شد .

 چهار  شنبه 

 و  35/1الی    8از ساعت   

  05/34الی   14/1از ساعت  

4/6 8 



 دکتر احسانی   عمومی 3 3434 )خواهران (  4تربیت بدنی  34
به صورت  -همه دانشجویان

 حضوری  برگزار خواهد شد .

 پنج شنبه

 و 35/34الی    33از ساعت   

 05/31الی   14/34از ساعت  

1/6 33 

 دکتر  حبیبی عمومی 3 3434 )برادران ( 4تربیت بدنی  33
به صورت  -همه دانشجویان

 حضوری  برگزار خواهد شد .

 شنبه چهار  

 و 35/34الی    33از ساعت   

 05/31الی   14/34از ساعت  

4/6 33 

 دکتر عباسی   اختیاری 4 3461 آشنایی با دفاع مقدس 34
همه دانشجویان که در سر فصل 

 درس اختیاری دارند.
سه شنبه و  –دوشنبه 

  30چهار شنبه  ساعت 
7/6 38 

شنبه الی چهارشنبه   حسابداری دکتر زواری تخصصی  1 34174448 4حسابداری پیشرفته  31

  30ساعت 
34/6 38 

شنبه الی چهارشنبه   حسابداری آشتابدکتر  تخصصی  0 34174443 4اصول حسابداری  30

  14/8ساعت 
1/6 38 

مدیریت  دولتی و  مدیریت  پایه  1 44301435

 بازرگانی  

شنبه الی چهارشنبه   حسابداری دکتر آشتاب تخصصی  1 34174436 3مالی  35

 38ساعت 
5/6 38 

 بازرگانیمدیریت  تخصصی  1 44301460 از منظر اسالم  3مدیریت مالی 

 اقتصاد  اختیاری 4 340411461 مدیریت مالی

شنبه الی چهارشنبه   مدیریت  دولتی دکتر زواری تخصصی  1 340438331 حسابداری دولتی  36

   34ساعت 
6/6 38 

حسابداری و حسابرسی  بخش   

 عمومی
 حسابداری تخصصی  1 34174411

 حسابداری تخصصی  1 34174414 مبانی حسابداری بخش عمومی  

 حسابداری  37

 موارد خاص 
 36 8/6  36شنبه الی  دو شنبه  ساعت  حسابداری دکتر زواری تخصصی  4 34174418



سه شنبه  و چهارشنبه   حسابداری دکتر آشتاب تخصصی  4 34174404 مدیریت سرمایه گذاری 38

  38و یکشنبه   36ساعت 
7/6 36 

 مدیریت دولتی عیسویدکتر  تخصصی 4 44301470 4زبان تخصصی  31

 و بازرگانی 
  و 14/8یکشنبه ساعت 

  14/34و     14/8سه شنبه 
34/6 38 

شنبه الی چهارشنبه   اقتصاد  دکتر فتاحی پایه  1 340411440   3آمار برای اقتصاد  44

   14/34 ساعت 
8/6 14/8 

 مدیریت پایه 1 44301451  3آمار و کاربرد در مدیریت  

 حسابداری پایه 4 34174440 3آمار کاربردی 

 دکتر نادری پایه 1 44301464 4آمار و کاربرد در مدیریت  43
مدیریت  -مدیریت بازرگانی

شنبه الی  دولتی

  14/34چهارشنبه 

6/6 30 
 پایه 4 34174445 4آمار کاربردی

 حسابداری

 دکتر فعالجو پایه 1 44301458 ریاضیات و کاربرد در مدیریت   44
مدیریت  -مدیریت بازرگانی

شنبه الی  دولتی

 14/34چهارشنبه 

8/6 30 
 پایه 1 34174441 4ریاضی کاربردی  

 حسابداری

 پایه 1 340411441 4ریاضیات برای اقتصاد 
 اقتصاد

مدیریت بازرگانی  و  دکتر جاهدی تخصصی 1 44301441 3تحقیق در عملیات  41

 مدیریت دولتی
و یکشنبه   44شنبه ساعت 

  44الی   38و سه شنبه 
7/6 30 

مدیریت دولتی و  مدیریت  دکتر شکر زاده تخصصی 1 44301480 4تحقیق در عملیات  40

 بازرگانی

 30 7/6  44شنبه الی چهارشنبه  ساعت 

45 

 

مدیریت دولتی و  مدیریت  دکتر نادری پایه 1 44301444 روش تحقیق   در مدیریت 

 بازرگانی
شنبه الی چهارشنبه  

  14/8ساعت 
6/6/ 14/8 

 حسابداری پایه 4 34174446 روش تحقیق 

 اقتصاد تخصصی 4 340411404 روش تحقیق در اقتصاد



 30 1/6 30چهارشنبه  ساعت  شنبه الی اقتصاد دکتر ضرونی  تخصصی 1 340411417 اقتصاد منابع طبیعی و محیط 46

الی    14/8یکشنبه و دوشنبه  اقتصاد دکتر محمد زاده تخصصی 1 340411440 4اقتصاد ایران  47

  14/8و سه شنبه   14/34
7/6 14/8 

مدیریت دولتی و  مدیریت  دکتر فعالجو پایه 1 44301431 اقتصاد کالن 48

 بازرگانی 

 14/8 34/6 30شنبه الی چهارشنبه  ساعت 

 حسابداری پایه 1 34174448

شنبه الی چهارشنبه   مدیریت بازرگانی دکتر حیدری  تخصصی 1 44301401 4مدیریت مالی   41

 44ساعت 

5/6 30 

تمامی رشته های مهندسی   دکتر جعفری پایه 1 3843 3ریاضی   14

 کشاورزی و شیمی و طبیعت
 36 5/6  30شنبه الی چهارشنبه  

تمامی رشته های مهندسی   دکتر دارانیا پایه 1 3846 4 ریاضی 13

 کشاورزی و شیمی و طبیعت

شنبه و یکشنبه ساعت 

و یکشنبه   30و    14/34

  36ساعت 

8/6 30 

  3633 3فیزیک  14

 
شنبه و دوشنبه از ساعت  خارج از دانشگاه ارومیه  دکتر  لطفی زاده پایه  1

و   14/34الی   14/8

  14/8چهارشنبه ساعت  

6/6 36 

دانشجویان دانشگاه ارومیه که 

خواهان اخذ این درس میباشند 

کد درس   و  رشته   خود  را به 

 araz_1356@آیدی  تلگرام 

 ارسال نمایند .

کلیه رشته های فنی و 

 مهندسی و فیزیک

شنبه الی  چهار شنبه   خارج از دانشگاه ارومیه  دکتر ثباتیان پایه 1  3634 4فیزیک  11

 14/8ساعت 
1/6 30 

دانشجویان دانشگاه ارومیه که 

خواهان اخذ این درس میباشند 

کد درس   و  رشته   خود  را به 

 araz_1356@آیدی  تلگرام 

 ارسال نمایند .

کلیه رشته های فنی و 

 مهندسی و فیزیک



 دکتر محمدی پایه 1 400735347 فیزیک عمومی 10
کلیه رشته های فنی و مهندسی و 

 فیزیک

  14/34شنبه الی  چهار شنبه  ساعت 
34/6 36 

 دکتر شریفیان تخصصی 1 1014776441 3ترمودینامیک  15
ماشین های صنایع غذایی  –مکانیک بیو سیستم 

رشته های فنی و مهندسی خارج از دانشگاه   –

ارومیه )دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی 

 دانشگاه ارومیه نباید انتخاب نمایند (

شنبه الی  چهار شنبه  

  14/8ساعت 
6/6 14/8 

 دکتر شریفیان تخصصی 1 55146450 4ترمودینامیک  16
ماشین های صنایع غذایی  –مکانیک بیو سیستم 

رشته های فنی و مهندسی خارج از دانشگاه   –

ارومیه )دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی 

 دانشگاه ارومیه نباید انتخاب نمایند (

شنبه الی  چهار شنبه  

  14/34ساعت 
8/6 38 

 دکتر شریفیان تخصصی 1 110611443 انتقال حرارات 17
ماشین های صنایع غذایی  –مکانیک بیو سیستم 

رشته های فنی و مهندسی خارج از دانشگاه   –

ارومیه )دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی 

 دانشگاه ارومیه نباید انتخاب نمایند (

شنبه الی  چهار شنبه  

   30ساعت 
34/6 38 

 14/34 7/6   30شنبه الی  چهار شنبه  ساعت  تمامی  رشته ها دکتر عبادیان پایه 1 3841 سیلنمعادالت دیفرا 18

 30 8/6  14/8شنبه الی  چهار شنبه  ساعت  رشته های فنی و مهندسی و فیزیک دکتر پیش بین پایه 1 3844 ( 3)گروه  4ریاضی  11

رشته های فنی و مهندسی و  دکتر دارانیا پایه 1 3844 ( 4) گروه  4ریاضی  04

 فیزیک

  14/8شنبه و یکشنبه ساعت 

  36و شنبه ساعت   34و  
8/6 30 

 دکتر جعفری پایه 1 3840 3ریاضی  03
   36شنبه الی  چهار شنبه  ساعت  رشته های فنی و مهندسی و فیزیک

5/6 36 

تمامی رشته های کشاورزی  گروه ریاضی پایه 1 3841 مهندسی و احتماالت  آمار 04

 و فنی  مهندسی

 30 6/6  38شنبه الی  چهار شنبه  ساعت 
 گروه ریاضی پایه 4 3843 مهندسی آمار

تمامی رشته های فنی  مهندسی  دکتر عبادیان پایه 1 3834 مهندسی اتریاضی 01

 و کشاورزی

 14/8 1/6   36شنبه الی  چهار شنبه  ساعت 

رشته های فنی و مهندسی  دکتر شهبازپور پایه 1 3884 مبانی کامپیوتر 00

 و فیزیک

شنبه الی  چهار شنبه  

  14/8ساعت 
34/6 14/34 

3847 4 

 تمامی رشته های  دکتر پیش بین پایه 4 3831 محاسبات عددی 05

 کشاورزی و فنی  مهندسی
شنبه  ساعت  دو  شنبه الی 

14/34 
5/6 38 

3546311 1 
مخصوص دانشجویان خارج از   

دانشگاه ارومیه که  محاسبات 

 واحدی دارند   1عددی  



تمامی رشته های مهندسی   دکتر شهبازپور پایه 1 3845 ریاضی عمومی 06

 کشاورزی

شنبه الی  چهار شنبه  

 14/34ساعت 
5/6 36 

3838 

رشته های زیست شناسی و  گروه ریاضی پایه 1 3830 3ریاضی  07

 زمین شناسی

شنبه الی  چهار شنبه  

 14/34ساعت 
5/6 36 

3836 

شنبه الی  چهار شنبه   رشته های  زمین شناسی گروه ریاضی پایه 1 3837 4ریاضی  08

 14/34ساعت 
8/6 30 

شنبه الی  چهار شنبه   رشته های زیست شناسی گروه ریاضی پایه 1 3835 4ریاضی  01

 14/34ساعت 
8/6 30 

 30شنبه و یکشنبه  از ساعت  فقه و حقوق   اسالمی دکتر قلی پور پایه  0 44444464 3ادبیات عرب   54

  44الی 
7/6 36 

یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  فقه و حقوق   اسالمی دکتر صالحی پایه  4 44444441 4زبان تخصصی  53

  38ساعت 
1/6 36 

یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  فقه و حقوق   اسالمی دکتر جعفرزاده  تخصصی 4 44444471 قواعد فقه جزایی  54

  30ساعت 
34/6 36 

یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  فقه و حقوق   اسالمی دکتر جعفرزاده  تخصصی 4 44444404 فقه تطبیقی  51

  36ساعت 
5/6 14/8 

دبیرستان  4تدریس عملی  50

 / بزرگساالن
یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  آموزش زبان انگلیسی آقای پرواز تخصصی 4 316533400

  36ساعت 
5/6 38 

تهیه مطالب درسی  55

 دبیرستان / بزرگساالن
یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  آموزش زبان انگلیسی آقای پرواز تخصصی 4 316533404

  38ساعت 
8/6 38 

یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر حسنی تخصصی 4 30050436 مبانی و اصول مدیریت آموزشی 56

  14/34ساعت 
5/6 14/8 



یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  علوم تربیتی دانشجویان دکتر قالوندی تخصصی 4 30050443 آمار استنباطی 57

 14/8ساعت 
1/6 38 

یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر قالوندی تخصصی 4 30050447 مبانی راهنمایی و مشاوره 58

  30ساعت 
5/6 38 

یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر حسنی تخصصی 4 30050401 ارتباط انسانی 51

  36ساعت 
6/6 14/8 

یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر مهاجران تخصصی 4 30050441 سنجش و اندازه گیری 64

  34ساعت
6/6 38 

یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر قالوندی تخصصی 4 30050448 ارزشیابی آموزشی 63

 44ساعت 
7/6 14/8 

چهارشنبه و پنج  –سه شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر حسنی تخصصی 4 30050416 آموزش و پرورش تطبیقی 64

  36شنبه  ساعت 
7/6 36 

چهارشنبه و پنج  –سه شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر قالوندی اختیاری  4 30050450 مسائل آموزش و پرورش 61

  38شنبه  ساعت 
8/6 14/8 

چهارشنبه و پنج  –سه شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر حسنی تخصصی 4 30050414 نظارت و راهنمایی 60

 44شنبه  ساعت 
8/6 38 

یکشنبه و دوشنبه  –شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر مهاجران تخصصی 4 30050408 رفتار و روابط انسانی 65

  38ساعت 
1/6 14/8 

چهارشنبه و پنج  –سه شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر قالوندی تخصصی 4 30050401 آموزش در سازمان 66

 30شنبه  ساعت 
34/6 38 

چهارشنبه و پنج  –سه شنبه  دانشجویان علوم تربیتی دکتر مهاجران تخصصی 4 30050454 مبانی مدیریت اسالمی 67

 14/8شنبه  ساعت 
34/6 34 

 14/8جمعه از ساعت  دانشجویان علوم تربیتی دکتر حسنی تخصصی 4 30050453 آموزشی  کار آفرینی 68

 30الی 
34/6 14/8 



و   30الی   14/8یکشنبه  دانشجویان روانشناسی دکتر  سلیمانی عملی   –تخصصی  1 3044034 آمار استنباطی 61

  34الی   14/8دوشنبه 
1/6 36 

و چهارشنبه  دوشنبه  –شنبه  دانشجویان زیست دکتر نژادحبیب وش   تخصصی 4 400735364 گیاهان دارویی  74

  14/8ساعت 
6/6 36 

دانشجویان دامپزشکی )فقط  دکتر تهرانی   -دکتر حب نقی   عملی   –تخصصی  0 33586440 آسیب شناسی عمومی  73

دانشجویانی که ترمهای  گذشته این 

درس را اخذ و مردود شده اند 

 مجاز به اخذ این درس هستند . (  

شنبه و یکشنبه از ساعت 

  36الی   14/8
6/6 14/34 

دانشجویان دامپزشکی )فقط  دکتر تهرانی   -دکتر حب نقی   عملی   –تخصصی  0 33586414 آسیب شناسی اختصاصی   74

دانشجویانی که ترمهای  گذشته این 

درس را اخذ و مردود شده اند 

 مجاز به اخذ این درس هستند . (  

شنبه از ساعت سه  شنبه و دو 

  36الی   14/8
1/6 36 

70          

75          

کسب نمره ان ذ دروس پایه در نیمسال تابستخبراساس مصوبات شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی شرط اقابل توجه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه :  76

از طریق مدیر گروه مربوطه در خصوص اجازه اخذ درس  مردودی در همان درس در نیمسال های اصلی پیشین می باشد . پیشنهاد می شود قبل از اقدام به ثبت نام و واریز وجه 

 راسآ اقدام به حذف درس نموده و کلیه عواقب مربوطه متوجه خود دانشجو خواهدبود . دانشکده فنی   نمایید. در صورت احراز تخطی دانشجو در اخذ درس  آموزشاستعالم 

صفحه دروس ارائه شده شما وجود ندارد و به اطالع دانشجویان گرامی  دانشگاه ارومیه می رساند از دروس باال اگر درسی  در سر فصل  رشته شما وجود دارد ولی در  77

درخواست   araz_1356@یا  وجود دارد و قابل اخذ نیست , با بررسی  کاتالوگ رشته خود و ارسال کد درس مربوطه  و نام درس  و نام رشته خود به آیدی  تلگرام 

 اسرع وقت نسبت به ارائه و انتخاب  واحد شما اقدام شود .  ارائه درس نمایید  تا  بعد از  بررسی  توسط کارشناسان آموزشی  ترم تابستان در 

   
 


