
دکتری:مقطع بیوانفورماتیک:    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

11جمعه99/10/26هر هفته18-16چهارشنبهدکتر حمیدرضا مالصالحی20مباحث پیشرفته در زیست شناسی مولكولی1۲۵۰۳۰۶۲01دکتریبیوانفورماتیک

21بیوانفورماتیک پیشرفته1۲۵۰۳۰۶۶01دکتریبیوانفورماتیک
دکتر نازنین حسین خان

دکتر داریوش سلیمی

سه شنبه

جمعه

18:30-20:30

9-11
14دوشنبه99/10/29هر هفته

14چهارشنبه99/11/01هر هفته18-16سه شنبهدکتر سجاد قرقانی20طراحی محاسباتی دارو1۲۵۰۳۰۶۸01دکتریبیوانفورماتیک

11جمعه99/11/03هر هفته20:30-18:30چهارشنبهدکتر کاوه کاوسی20یادگیری ماشین1۲۵۰۳۱۵۵01دکتریبیوانفورماتیک

11جمعه99/11/26هر هفته19-18دوشنبهدکتر کاوه کاوسی10سمینار بیوانفورماتیک3۲۵۰۳۰۹۶01دکتریبیوانفورماتیک

4دکتریبیوانفورماتیک

5دکتریبیوانفورماتیک

18رساله8250226801و7و6دکتریبیوانفورماتیک

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

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو در ارزیابی ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5و4    استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه



دکتری: مقطع نانو شیمی- علوم و فناوری نانو :    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

30شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد1۲۵۰۳۰۵۴01دکترینانوشیمی 
دکترعلیرضا عباسی

دکترسیده فاطمه رهنمای رهسپار

شنبه 

دوشنبه

16-17:30

16-17:30
11جمعه99/11/03هر هفته

دکتر پرویز رشیدی رنجبر30نانو داروها و سامانه های انتقال دارو1۲۵۰۳۱۰۶01دکترینانوشیمی 
پنج شنبه 

پنج شنبه

10-11:30

18-19:30
11جمعه99/10/26هر هفته

30روش های سنتز نانو مواد1۲۵۰۳۱۰۸01دکترینانوشیمی 
دکتر سید مرتضی فامیل فرنیا

 دکترکامران اخباری

چهارشنبه

سه شنبه

16-17:30

16-17:30
14چهارشنبه99/11/08هر هفته

4و3دکترینانوشیمی 

5دکترینانوشیمی 

22رساله8250309401و7و6دکترینانوشیمی 

24رساله8250306101و7و6دکترینانوشیمی

1394  و ۱۳۹۳مختص ورودی  

 و به بعد۱۳۹۵مختص ورودی  

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

(درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5 و 4 و 3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه



دکتری: مقطع شیمی پلیمر –شیمی :  رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

دکتر سپیده خوئی30شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون1۲۵۰۳۱۰۳01دکتری شیمی پلیمر 
چهارشنبه

پنج شنبه

16-17:30

16-17:30
14چهارشنبه99/11/08هر هفته

دکتر پرویز رشیدی رنجبر30نانوداروها و سامانه های انتقال دارو1۲۵۰۳۱۰۶01دکتری شیمی پلیمر 
پنج شنبه 

پنج شنبه

10-11:30

18-19:30
11جمعه 99/10/26هر هفته

30مباحثی در نانوشیمی1۲۵۰۳۱۰۷01دکتری شیمی پلیمر 
دکترعلیرضا عباسی

دکترسیده فاطمه رهنمای رهسپار

شنبه 

دوشنبه

16-17:30

16-17:30
11جمعه 99/11/03هر هفته

4و3دکتری شیمی پلیمر 

5دکتری شیمی پلیمر  

24رساله8250306101و7و6دکتریشیمی پلیمر

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

(درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5 و 4 و 3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه

 و به بعد۱۳۹۵مختص ورودی  



دکتری: مقطع علوم کامپیوتر:  رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

40نظریه الگوریتم پیشرفته1250314901دکتریعلوم کامپیوتر 
دکتر مجید علی زاده 

دکتر محمد گنج تابش

دوشنبه

چهارشنبه

16-18

16-18
11جمعه99/11/03هر هفته

40 یادگیری ماشین1250303901دکتریعلوم کامپیوتر
دکتر هدیه ساجدی

دکتر باقر باباعلی

دوشنبه

چهارشنبه

18:30-20:30

18:30-20:30
11جمعه99/10/26هر هفته

4و3دکتریعلوم کامپیوتر

5دکتریعلوم کامپیوتر

20رساله8۲۵۲۰۰۳۳01و7و6دکتریعلوم کامپیوتر

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

(درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5 و 4 و 3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری بین الملل: مقطع علوم کامپیوتر:     رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

علوم کامپیوتر

بین الملل
40نظریه الگوریتم پیشرفته1۲۵۰۳۱۴۹02دکتری

دکتر مجید علی زاده 

دکتر محمد گنج تابش

دوشنبه

چهارشنبه

18:30-20:30

18:30-20:30
11جمعه99/10/26هر هفته

علوم کامپیوتر

بین الملل
40 یادگیری ماشین1۲۵۰۳۰۳۹02دکتری

دکتر هدیه ساجدی

دکتر باقر باباعلی

دوشنبه

چهارشنبه

16-18

16-18
11جمعه99/11/03هر هفته

علوم کامپیوتر

بین الملل
4و3دکتری

علوم کامپیوتر

بین الملل
5دکتری

20رساله8۲۵۲۰۰۳۳01و7و6دکتریعلوم کامپیوتر

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

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5 و 4 و 3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری:مقطع علوم اقتصادی  :   رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

دکتر قهرمان عبدلی 130اقتصاد خرد پیشرفته 1250618501دکتریبخش عمومی
شنبه 

دوشنبه

16-17:30

16-17:30
14شنبه99/10/27هر هفته

دکتر منصور خلیلی عراقی130اقتصاد کالن پیشرفته 1250618601دکتریبخش عمومی
شنبه 

دوشنبه

18-19:30

18-19:30
11جمعه99/11/03هر هفته

14سه شنبه99/10/30هر هفته20-18سه شنبهدکتر عزت اله عباسیان120اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1250611501دکتریبخش عمومی

11جمعه99/10/26هر هفته18-16چهارشنبهدکتر علی سوری220اقتصاد مالی 3250164601دکتریبخش عمومی

14چهارشنبه99/11/01هر هفته20-18شنبهدکتر قهرمان عبدلی220اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 3250611601دکتریبخش عمومی

دکتر قهرمان عبدلی130اقتصاد خرد پیشرفته 1250618501دکتریمالی-  پولی 
شنبه 

دوشنبه

16-17:30

16-17:30
14شنبه99/10/27هر هفته

دکتر منصور خلیلی عراقی130اقتصاد کالن پیشرفته 1250618601دکتریمالی-  پولی 
شنبه 

دوشنبه

18-19:30

18-19:30
11جمعه99/11/03هر هفته

120نظریه های پولی پیشرفته 1۲۵۰۱۵۸۹01دکتریمالی-  پولی 
دکتر منصور خلیلی عراقی

دکتر علی سوری
14سه شنبه99/10/30هر هفته18-16سه شنبه

11جمعه99/10/26هر هفته18-16چهارشنبهدکتر علی سوری220اقتصاد مالی 3250164601دکتریمالی-  پولی 

11جمعه99/11/03هر هفته18-16پنج شنبهدکتر علی سوری 220نظریه های پولی پیشرفته 3۲۵۰۱۶۴۷01دکتریمالی-  پولی 

4دکتریعلوم اقتصادی 

5دکتریعلوم اقتصادی 

18رساله8250152001و7و6دکتریعلوم اقتصادی 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

(جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه



دکتری:        مقطع زیست شناسی سلولی و مولكولی:   رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

30ژنومیكس و پروتئومیكس1۲۵۰۳۰۵۸01دکتریزیست شناسی
دکتر مهریار امینی نسب

دکترکلثوم اینانلو راحتلو

پنج شنبه 

سه شنبه

16-17:30

16-17:30
11جمعه99/10/26هر هفته

14سه شنبه99/10/30هر هفته20-18سه شنبهدکتر سیدجالل زرگر20روش های تعیین ساختار ماکرومولكول ها1۲۵۰۳۰۷۱01دکتریزیست شناسی

11جمعه99/11/03هر هفته20:30-18:30چهارشنبهدکتر وحیده حسن زاده20تنظیم اپیژنتیكی تكوین1۲۵۰۳۰۹۱01دکتریزیست شناسی

4و3دکتریزیست شناسی

5دکتریزیست شناسی

22رساله8250309401و7و6دکتریزیست شناسی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

(جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با کارشناس 5و4و3    استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه



کارشناسی ارشد:   مقطع زیست شناسی سلولی و مولكولی:  رشته تحصیلی 

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14دوشنبه99/10/29هرهفته18-16دوشنبهدکتر مهریار امینی نسب20ساختار ماکرومولكول های زیستی1۲۵۰۳۰۸۲01ارشدزیست شناسی

14چهارشنبه99/11/01هرهفته20:30-18:30دوشنبهدکتر مهریار امینی نسب20بیوانفورماتیک1۲۵۰۳۰۱۱01ارشدزیست شناسی

11جمعه99/11/03هرهفته20:30-18:30چهارشنبهدکتر نسرین معتمد20مهندسی ژنتیک پیشرفته1۲۵۰۳۰۸۵01ارشدزیست شناسی

20سمینار1۲۵۰۳۰۹۳01ارشدزیست شناسی
دکتر نسرین معتمد

دکتر وحیده حسن زاده
14سه شنبه99/11/07هرهفته18-16چهارشنبه

20زیست شناسی سلولی پیشرفته3۲۵۰۳۰۷۹01ارشدزیست شناسی
دکتر سید محمود عرب نجفی

دکتر مریم شاه حسینی
14دوشنبه99/10/29هرهفته18-16شنبه 

20فرایندهای تنظیمی و ترارسانی3۲۵۰۳۰۸۰01ارشدزیست شناسی
دکتر مریم شاه حسینی

دکتر مهریار امینی نسب
11جمعه99/11/03هرهفته20:30-18:30شنبه 

20اصول و روش های سلولی و مولكولی3۲۵۰۳۰۸۱01ارشدزیست شناسی

دکتر نسرین معتمد

دکترکلثوم اینانلو راحتلو

دکتر محمود عرب نجفی

دکتر مهریار امینی نسب

14چهارشنبه99/11/08هرهفته18-16یكشنبه

60پایان نامه4۲۵۲۰۰۳۱01ارشدزیست شناسی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دکتری:مقطع مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- مدیریت بازرگانی : رشته تحصیلی    

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

11جمعه99/10/26هر هفته20:30-17:30یكشنبهدکتر سیدرضا سید جوادین30مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160701دکتریسیاستگذاری 

14دوشنبه99/10/29هر هفته20-17دوشنبهدکتر ابوالقاسم ابراهیمی30استراتژی های بازرگانی1250160901دکتریسیاستگذاری 

11جمعه99/11/03هر هفته20-17سه شنبهدکترمحمدعلی شاه حسینی30طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمان های بازرگانی1250161001دکتریسیاستگذاری 

4و3دکتریسیاستگذاری 

5دکتریسیاستگذاری 

18رساله8250226801و7و6دکتریسیاستگذاری 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

مهلت و سنوات مجاز برای شرکت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5و4و3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری:مقطع بازاریابی- مدیریت بازرگانی: رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

11جمعه99/10/26هر هفته20:45-17:45چهارشنبهدکتر سیدرضا سید جوادین30مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160702دکتریبازاریابی-بازرگانی

دکتر محسن نظری30فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی1250160801دکتریبازاریابی-بازرگانی
سه شنبه

چهارشنبه

16-17:30

16-17:30
14سه شنبه99/10/30هر هفته

دکتر احمد روستا 30مدیریت فروش و بازار1250130701دکتریبازاریابی-بازرگانی
پنج شنبه 

جمعه

16-17:30

16-17:30
14یكشنبه99/11/05هر هفته

4و3دکتریبازاریابی-بازرگانی

5دکتریبازاریابی-بازرگانی

18رساله8250226801و7و6دکتریبازاریابی- بازرگانی 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5و4و3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

(درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است



دکتری بین الملل:مقطع مدیریت بازاریابی   - مدیریت بازرگانی:    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
پنج شنبهدکتر علی اصغر پورعزت30مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160703دکتری

15:30-17

17:30-19
11جمعه99/11/03هر هفته

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
11جمعه99/10/26هر هفته12-9پنج شنبهدکتر عزت اله عباسیان30فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی1250160802دکتری

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
14سه شنبه99/11/07هر هفته19-16دوشنبهدکتر محمد آقایی30مدیریت فروش و بازار1250130702دکتری

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
دکتر محسن نظری30تحقیقات بازاریابی پیشرفته3250130301دکتری

دوشنبه

پنج شنبه

19-20:30

19-20:30
11جمعه99/10/26هر هفته

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
11جمعه99/11/03هر هفته19-16دوشنبهدکتر هاشم آقازاده30بازاریابی بین المللی پیشرفته3250134501دکتری

4دکتریبازاریابی-بازرگانی

5دکتریبازاریابی-بازرگانی

18رساله8250226801و7و6دکتریبازاریابی  - بازرگانی 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

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

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5و4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه



دکتری:        مقطع رفتار سازمانی و مدیریت منابع- مدیریت بازرگانی:    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

11جمعه99/10/26هر هفته20:45-17:45چهارشنبهدکتر سیدرضا سید جوادین30مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160702دکتریرفتارسازمانی

دکتر محسن نظری30فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی1250160801دکتریرفتارسازمانی
سه شنبه

چهارشنبه

16-17:30

16-17:30
14سه شنبه99/10/30هر هفته

14دوشنبه99/11/06هر هفته16-13پنج شنبهدکتر حسن بودالیی30استراتژی مدیریت منابع انسانی1250142401دکتریرفتارسازمانی

4و3دکتریرفتارسازمانی

5دکتریرفتارسازمانی

18رساله8250226801و7و6دکتریرفتارسازمانی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

. خود دفاع کند(پروپوزال)دانشجو مقطع دکتری تخصصی موظف است حداکثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله  :توجه

مهلت و سنوات مجاز برای شرکت ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

(دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5و4و3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



کارشناسی ارشد :مقطع مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی: رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

دکترطهمورث حسنقلی پوریاسوری30نظریه های سازمان و مدیریت1250147401ارشداستراتژی
چهارشنبه

پنج شنبه

18-19:30

18-19:30
11جمعه99/10/26هر هفته

دکتر آلبرت بغزیان30اصول اقتصاد1250147501ارشداستراتژی
یكشنبه

جمعه

18-19:30

18-19:30
14دوشنبه99/10/29هر هفته

دکتر سید ابوالقاسم میرا30مدیریت بازاریابی1250147801ارشداستراتژی
چهارشنبه

پنج شنبه

16-17:30

16-17:30
11جمعه99/11/03هر هفته

دکتر رضا تهرانی30حسابداری برای مدیران1250104201ارشداستراتژی
یكشنبه

جمعه

16-17:30

16-17:30
14سه شنبه99/11/07هر هفته

11جمعه99/11/03هر هفته16-13جمعهدکتر عزت اله اصغری زاده30مدیریت عملیات3250155602ارشداستراتژی

دکتر حسن بودالیی30مدیریت منابع انسانی3250103201ارشداستراتژی
پنج شنبه

جمعه

16-17:30

17:30-19
14سه شنبه99/10/30هر هفته

14جمعه99/10/26هر هفته12-9جمعهدکترسیدحسین جاللی30مدیریت استراتژیک پیشرفته3250156001ارشداستراتژی

دکتر جعفر گل محمدی30اخالق و احكام کسب و کار3250155801ارشداستراتژی
چهارشنبه

پنج شنبه

16-17:30

14-15:30
14چهارشنبه99/11/08هر هفته

60پایان نامه5252003101ارشداستراتژی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد :مقطع مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی:  رشته تحصیلی  

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
دکترطهمورث حسنقلی پوریاسوری30نظریه های سازمان و مدیریت1250147401ارشد

چهارشنبه

پنج شنبه

18-19:30

18-19:30
11جمعه99/10/26هر هفته

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
دکتر آلبرت بغزیان30اصول اقتصاد1250147501ارشد

یكشنبه

جمعه

18-19:30

18-19:30
14دوشنبه99/10/29هر هفته

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
دکتر سید ابوالقاسم میرا30مدیریت بازاریابی1250147801ارشد

چهارشنبه

پنج شنبه

16-17:30

16-17:30
11جمعه99/11/03هر هفته

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
دکتر رضا تهرانی30حسابداری برای مدیران1250104201ارشد

یكشنبه

جمعه

16-17:30

16-17:30
14سه شنبه99/11/07هر هفته

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
دکتر سید ابوالقاسم میرا30روش های تحقیق کسب و کار3250155901ارشد

چهارشنبه

پنج شنبه

18-19:30

18-19:30
14دوشنبه99/11/06هر هفته

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
دکتر حسن بودالیی30مدیریت منابع انسانی3250103201ارشد

پنج شنبه

جمعه

16-17:30

17:30-19
14سه شنبه99/10/30هر هفته

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
11جمعه99/10/26هر هفته12-9جمعهدکترسهیال فراهانی بورقانی30مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته3250621901ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
11جمعه99/11/03هر هفته16-13جمعهدکتر عزت اله اصغری زاده30مدیریت عملیات3250155602ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
60پایان نامه5252003101ارشد

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد :مقطع مدیریت کسب و کار گرایش فناوری:  رشته تحصیلی 

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

11جمعه99/10/26هر هفته17-14پنج شنبهدکترطهمورث حسنقلی پوریاسوری30نظریه های سازمان و مدیریت1250147402ارشدفناوری

دکتر عزت اله عباسیان30اصول اقتصاد1250147502ارشدفناوری
یكشنبه

جمعه

16-17:30

16-17:30
14دوشنبه99/10/29هر هفته

11جمعه99/11/03هر هفته12-9پنج شنبهدکتر سید ابوالقاسم میرا30مدیریت بازاریابی1250147802ارشدفناوری

دکتر رضا تهرانی30حسابداری برای مدیران1250104202ارشدفناوری
یكشنبه

جمعه

18-19:30

18-19:30
14سه شنبه99/11/07هر هفته

دکتر سید ابوالقاسم میرا30روش های تحقیق کسب و کار3250155901ارشدفناوری
چهارشنبه

پنج شنبه

18-19:30

18-19:30
14دوشنبه99/11/06هر هفته

11جمعه99/10/26هر هفته12-9جمعهدکتر علیرضا شاهپری30انتقال فن آوری3250614101ارشدفناوری

11جمعه99/11/03هر هفته16-13جمعهدکتر عزت اله اصغری زاده30مدیریت عملیات3250155602ارشدفناوری

دکتر حسن بودالیی30مدیریت منابع انسانی3250103201ارشدفناوری
پنج شنبه

جمعه

16-17:30

17:30-19
14سه شنبه99/10/30هر هفته

60پایان نامه5252003101ارشدفناوری

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد :مقطع مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی :    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

11جمعه99/10/26هر هفته17-14پنج شنبهدکترطهمورث حسنقلی پوریاسوری30نظریه های سازمان و مدیریت1250147402ارشد بازاریابی

دکتر عزت اله عباسیان30اصول اقتصاد1250147502ارشد بازاریابی
یكشنبه

جمعه

16-17:30

16-17:30
14دوشنبه99/10/29هر هفته

11جمعه99/11/03هر هفته12-9پنج شنبهدکتر سید ابوالقاسم میرا30مدیریت بازاریابی1250147802ارشد بازاریابی

دکتر رضا تهرانی30حسابداری برای مدیران1250104202ارشد بازاریابی
یكشنبه

جمعه

18-19:30

18-19:30
14سه شنبه99/11/07هر هفته

دکتر سید ابوالقاسم میرا30روش های تحقیق کسب و کار3250155901ارشد بازاریابی
چهارشنبه

پنج شنبه

18-19:30

18-19:30
14دوشنبه99/11/06هر هفته

دکتر حسن بودالیی30مدیریت منابع انسانی3250103201ارشد بازاریابی
پنج شنبه

جمعه

16-17:30

17:30-19
14سه شنبه99/10/30هر هفته

11جمعه99/10/26هر هفته12-9جمعهدکتر ابوالقاسم ابراهیمی30استراتژی بازاریابی3250105601ارشد بازاریابی

دکتر جعفر گل محمدی30اخالق و احكام کسب و کار3250155801ارشد بازاریابی
چهارشنبه

پنج شنبه

16-17:30

14-15:30
14چهارشنبه99/11/08هر هفته

60پایان نامه5252003101ارشد بازاریابی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد :مقطع مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی: رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14جمعه99/10/26هر هفته14-12جمعهدکترسهیال فراهانی بورقانی20نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته1250163101ارشد مدیریت بازرگانی

14سه شنبه99/10/30هر هفته11-9جمعهدکتر عزت اله عباسیان20تحلیل آماری1250123901ارشد مدیریت بازرگانی

11جمعه99/11/03هر هفته16-14پنج شنبهدکتر محمدرحیم اسفیدانی20بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته1250163201ارشد مدیریت بازرگانی

14یكشنبه99/11/05هر هفته17-15جمعهدکتر حسن بودالیی20مدیریت منابع انسانی پیشرفته1250138501ارشد مدیریت بازرگانی

14سه شنبه99/11/07هر هفته18:30-16:30پنج شنبهدکتر جعفر گل محمدی20اخالق و احكام کسب و کار1250163301ارشد مدیریت بازرگانی

11جمعه99/11/03هر هفته19-17جمعهدکترسیدحسین جاللی20مدیریت استراتژیک بازاریابی3250163801ارشد مدیریت بازرگانی

11جمعه99/10/26هر هفته18-16پنج شنبهدکتر محمدرحیم اسفیدانی20مدیریت ارتباطات مشتری و عملكرد بازاریابی3250163901ارشد مدیریت بازرگانی

14دوشنبه99/11/06هر هفته20:30-18:30پنج شنبهدکتر محمدرحیم اسفیدانی20بازاریابی صنعتی و خدمات3250164001ارشد مدیریت بازرگانی

14دوشنبه99/10/29هر هفته19-17دوشنبهدکتر منوچهر انصاری20اصول مذاکرات، مكاتبات و قراردادهای تجاری3250164101ارشد مدیریت بازرگانی

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  40پایان نامه5252003001و4ارشد مدیریت بازرگانی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 


