
 مدیریت رسانه                  :     رشته تحصیلی

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9یکشنبه97/10/23سعیدابادی2مبانی مدیریت رسانه1250615001دكتریمدیریت رسانه

تحویل پروژهگیویان2مبانی فلسفی روش تحقیق در رسانه1250615101دكتریمدیریت رسانه

تحویل پروژهگیویان2ارتباطات اقناعی1250615201دكتریمدیریت رسانه

9شنبه97/10/22شاه قاسمی2مدیریت منابع انسانی در صنایع خالق1250614801دكتریمدیریت رسانه

9شنبه97/10/22شکر خواه2تکنولوژی های نوین ارتباطات 3250159201دكتریمدیریت رسانه

9یکشنبه97/10/23سعیدابادی2نظریه های ارتباطات و توسعه ملی3250127701دكتریمدیریت رسانه

4دكتریمدیریت رسانه

5دكتریمدیریت رسانه

18رساله9250226801و8و7و6دكتریمدیریت رسانه

.برنامه كالسی و امتحانات رشته خود را از جداول زیر مشاهده نمایید: دانشجویان گرامی

 1397-98برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9چهارشنبه97/10/26میرلوحی3مبانی ریسک و مدیریت بیمه7250114201كارشناسیمدیریت مالی

9شنبه97/10/22سقط چیان2كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت7250174701كارشناسیمدیریت مالی

9سه شنبه97/11/02تهرانی3حسابرسی7250113901كارشناسیمدیریت مالی

9پنج شنبه97/10/27دستوری22متون مالی 7250148501كارشناسیمدیریت مالی

9یکشنبه97/10/23حقیقی3پول ارز بانکداری7250187001كارشناسیمدیریت مالی

9چهارشنبه97/11/03بغزیان1مبانی بانکداری و مدیریت بانک7252002001كارشناسیمدیریت مالی

دوشنبه97/10/24رجبی-آكوچکیان11ورزش 7252002002كارشناسیمدیریت مالی

9یکشنبه97/10/30حقیقی2بازاریابی و مدیریت بازار7250179201كارشناسیمدیریت مالی

مدیریت مالی:    رشته تحصیلی

 1397-98برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دكتری: مقطع 

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9پنج شنبه97/10/27سعیدی كوشا2مدیریت ریسک اعتباری پیشرفته1250603102دكتریمهندسی مالی

9شنبه97/10/29تهرانی2تئوری های مالی1250185501دكتریمهندسی مالی

9سه شنبه97/10/25نیاسری2حقوق مالی1250185802دكتریمهندسی مالی

9سه شنبه97/10/25نیاسری2حقوق مالی3250185801دكتریمهندسی مالی

9چهارشنبه97/10/26میرلوحی2قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه3250602801دكتریمهندسی مالی

9پنج شنبه97/10/27سعیدی كوشا2مدیریت ریسک اعتباری پیشرفته3250603401دكتریمهندسی مالی

4دكتریمهندسی مالی

5دكتریمهندسی مالی

18رساله9250226801و8و7و6دكتری

 دكتری پس از واریز 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

مهندسی مالی:      رشته تحصیلی

مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



مالی مهندسی مالی و ریسک:    رشته تحصیلی

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9یکشنبه97/10/30تهرانی2مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته3250110401ارشدمالی مهندسی مالی وریسک

9سه شنبه97/10/25عباسیان2فرایندهای تصادفی پیشرفته3250603001ارشدمالی مهندسی مالی وریسک

9شنبه97/10/22میرلوحی2مدل سازی مالی پیشرفته3250603801ارشدمالی مهندسی مالی وریسک

9شنبه97/10/29تهرانی2روش تحقیق3250124201ارشدمالی مهندسی مالی وریسک

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9شنبه97/10/29تهرانیروش تحقیق1250124201ارشدبانکداری-مالی 

9پنج شنبه97/10/27دستوریزبان تخصصی1250119201ارشدبانکداری-مالی 

9شنبه97/10/22نیکوكارتئوری های سازمان با رویکرد اسالمی1250188601ارشدبانکداری-مالی 

9یکشنبه97/10/30تهرانیتجزیه و تحلیل صورت های مالی1250188401ارشدبانکداری-مالی 

 1397-98برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 1397-98برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
بانکداری-مالی:    رشته تحصیلی



ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9یکشنبه97/10/23 پوراحمد2روش شناسی  و تکنیک های تحقیق با تاكید بر آینده نگاری1250188701دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9سه شنبه97/10/25دكتر زنگنه2سیاست های كاربری زمین و مسکن شهری در ایران1250143901دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9چهارشنبه97/10/26دكتر فرهودی2چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران1250191201دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9پنج شنبه97/10/27حسینی2(جبرانی) و سنجش از دور gisكاربرد 1250191301دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9شنبه97/10/22 پوراحمد2(جبرانی)مکتب هایی جغرافیا1250177701دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

4و3دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

5دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

18رساله9250226801و8و7و6دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

 دكتری پس از واریز 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

جغرافیا و برنامه ریزی شهری:      رشته تحصیلی

 1397-98برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



دكتری: مقطع 
ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9پنج شنبه97/10/27 پیشگاهی فرد2روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیای سیاسی1250143501دكتریجغرافیای سیاسی

9جمعه97/10/28 ذكی2(ایران و حوزه های پیرامونی)هیدروپلیتیک1250192801دكتریجغرافیای سیاسی

9شنبه97/10/29 احمدی2بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران1250191101دكتریجغرافیای سیاسی

9یکشنبه97/10/30 واثق2فلسفه و سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی1250191001دكتریجغرافیای سیاسی

4و3دكتریجغرافیای سیاسی

5دكتریجغرافیای سیاسی

18رساله8250226801و7و6دكتری

جغرافیا سیاسی:       رشته تحصیلی

مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

 1397-98برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9چهارشنبه97/10/26مرادی2تحلیل محیط كسب وكار1250191701ارشدكارافرینی

9یکشنبه97/10/23سجادی2مبانی پیشرفته كارافرینی1250191401ارشدكارافرینی

9سه شنبه97/11/2سجادی2مدیریت زنجیره تامین101ارشدكارافرینی

9شنبه97/10/29طالبی2مدیریت استراتژیک كارافرینی1250191801ارشدكارافرینی

9شنبه97/10/22سیدامیری2بازاریابی و تحقیقات بازار1250191501ارشدكارافرینی

9پنج شنبه97/10/27صادقی2حقوق بازرگانی1250186501ارشدكارافرینی

9شنبه97/10/22سجادی2مدیریت فرایند واجرای پروژه های كارافرینی3250606101ارشدكارافرینی

9یکشنبه97/10/23ضیا2فناوری اطالعات و كارافرینی سازمانی3250605901ارشدكارافرینی

9سه شنبه97/10/25باقری2الگو های تصمیم گیری كارافرینان3250605801ارشدكارافرینی

9پنج شنبه97/10/27كاظمی2كارافرینی سازمانی3250606001ارشدكارافرینی

9چهارشنبه97/10/26یدالهی2تشخیص فرصت های كارافرینی3250605701ارشدكارافرینی

14چهارشنبه97/10/26سخدری2فلسفه علم و متدولوژی1250614401دكتریكارافرینی

14سه شنبه97/10/25مرادی2اقتصاد كالن1250190301دكتریكارافرینی

14جمعه97/10/28ضیا2مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی1250600501دكتریكارافرینی

9جمعه97/10/28سیدامیری2مبانی فلسفی تئوری های مدیریت1250190601دكتریكارافرینی

9چهارشنبه97/10/26صادقی2مبانی فلسفی مدیریت و كارافرینی از منظر ارزشهای اسالمی1250190501دكتریكارافرینی

9جمعه97/10/28سخدری2روش های تحقیق در كارافرینی3250605501دكتریكارافرینی

14جمعه97/10/28یدالهی2فرصت های كارافرینی3250605601دكتریكارافرینی

1397-98برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

كارآفرینی:      رشته تحصیلی



ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9شنبه97/10/22پوراحمد2روش كمی در جهانگردی1250124401ارشد مدیریت جهانگردی

9یکشنبه97/10/23سعیدابادی2زبان تخصصی1250100101ارشد مدیریت جهانگردی

9شنبه97/10/29بغزیان2اقتصاد جهانگردی1250121901ارشد مدیریت جهانگردی

9سه شنبه97/10/25سمیع فرد2اصول مدیریت بازاریابی1250121601ارشد مدیریت جهانگردی

14پنج شنبه97/10/27بودالیی2مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی1250120801ارشد مدیریت جهانگردی

9شنبه97/10/22فراهانی2بازاریابی محصوالت جهانگردی3250124901ارشد مدیریت جهانگردی

9سه شنبه97/10/25سمیعی فرد2سامانه های اطالعاتی در صنعت جهانگردی3250606501ارشد مدیریت جهانگردی

14پنج شنبه97/10/27فراهانی2خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی3250606701ارشد مدیریت جهانگردی

9شنبه97/10/29عباسیان2ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی3250606801ارشد مدیریت جهانگردی

9سه شنبه97/11/02بغزیان2رفتار مصرف كننده در جهانگردی3250124801ارشد مدیریت جهانگردی

4پایان نامه5252003001و4و3ارشد مدیریت جهانگردی

4پایان نامه6250201601ارشد مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی :       رشته تحصیلی

  و به بعد1394مختص ورودی  

1393مختص ورودی

.دانشجو مقطع كارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع  نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب كند و حداكثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

 1397-98برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



 1397-98                                                                                              برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9سه شنبه97/10/25پورعزت2نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت1250139301دكتریخط و مشی گذاری

9چهارشنبه97/10/26منوریان2مبانی فلسفی نظریه های مدیریت دولتی1250139401دكتریخط و مشی گذاری

9پنج شنبه97/10/27واعظی2تحلیل رفتاری در سازمان های اداری1250139501دكتریخط و مشی گذاری

9پنج شنبه97/10/27منوریان2اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی3250142901دكتریخط و مشی گذاری

پروژهپنج شنبه97/10/27واعظی2سمینار در مسائل تصمیم گیری و خط مشی گذاری3250143101دكتریخط و مشی گذاری

9سه شنبه97/10/25امیری2مدیریت نهادها3250139701دكتریخط و مشی گذاری

4دكتریخط و مشی گذاری

5دكتریخط و مشی گذاری

18رساله8250226801و7و6دكتری

مدیریت دولتی خط مشی گذاری:       رشته تحصیلی

مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



 

دكتری: مقطع علم اطالعات:       رشته تحصیلی
ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9چهارشنبه97/10/26خندان-فهیم نیا2نظریه های اطالعات و دانش1250171101دكتریعلم اطالعات

9جمعه97/10/28ناخدا2طبقه بندی و توسعه علوم        1250171201دكتریعلم اطالعات

14پنج شنبه97/10/27فهیمی فر-فهیم نیا2ارزیابی نظام های بازاریابی اطالعات1250171301دكتریعلم اطالعات

9شنبه97/10/29ناخدا2روش تحقیق1250124201دكتریعلم اطالعات

9چهارشنبه97/10/26نادر نقشینه2سیبرنتیک و ارتباطات3250171501دكتریعلم اطالعات

9پنج شنبه97/10/27نادر نقشینه2معماری اطالعات3250171701دكتریعلم اطالعات

4دكتریعلم اطالعات

5دكتریعلم اطالعات

18رساله8250226801و7و6دكتریعلم اطالعات

-M4

 1397-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دكتری: مقطع 

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9سه شنبه97/11/02بغزیان2تحلیل آمار1250190801دكتریحسابداری

9شنبه97/10/29طالب نیا2حسابداری بخش عمومی1250605301دكتریحسابداری

9یکشنبه97/10/30تهرانی2(فرد)تئوری های مالی و سرمایه گذاری1250192901دكتریحسابداری

14پنج شنبه97/10/27نوروش2تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی1250197301دكتریحسابداری

9چهارشنبه97/10/26آقایی2پژوهش های تجربی حسابداری3250604501دكتریحسابداری

14پنج شنبه97/10/27آقایی2تئوری های و پژوهش های حسابرسی3250604601دكتریحسابداری

9یکشنبه97/10/30تهرانی2(فرد)سمینار در ابزار های مشتقه3250604801دكتریحسابداری

9شنبه97/10/29طالب نیا2حسابداری بخش عمومی3250605301دكتریحسابداری

4دكتریحسابداری

5دكتریحسابداری

18رساله8250226801و7و6دكتریحسابداری

مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 
حسابداری:       رشته تحصیلی



           

دكتری: مقطع مدیریت منابع انسانی-مدیریت دولتی:       رشته تحصیلی

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9سه شنبه97/10/25پورعزت2(هفته زوج)مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی1250139402دكتریمنابع انسانی

9پنج شنبه97/10/27واعظی2(هفته زوج)تحلیل رفتاری در سازمان های اداری1250139502دكتریمنابع انسانی

9چهارشنبه97/10/26مقدم2(هفته زوج)فلسفه علم و روش تحقیق1250142601دكتریمنابع انسانی

 1397-98برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 


