
مدیریت رسانه:  رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان(دكتر)مدرس

9سه شنبه99/04/17نصرالهی20استراتژی رسانه ای2250614701دكتریمدیریت رسانه

9جمعه99/04/13شاه قاسمی20مدیریت منابع انسانی در صنایع خالق2250614801دكتریمدیریت رسانه

9شنبه99/04/14عباسیان20مبانی فلسفی روش تحقیق در رسانه ها2250615101دكتریمدیریت رسانه

9یکشنبه99/04/15سعیدابادی20جامعه شناسی سیاسی ارتباطات2250615801دكتریمدیریت رسانه

9پنجشنبه99/04/12فراهانی20ارتباطات اقناعی2250615201دكتریمدیریت رسانه

3دكتریمدیریت رسانه

5و4دكتریمدیریت رسانه

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

(شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

دكتری:مقطع

 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



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز(دكتر)مدرس

هفته تشکیل 

كالسها
ساعت كالس

9سه شنبه99/04/10عباسیان20اقتصاد رسانه2250625201ارشدمدیریت رسانه

9پنجشنبه99/04/12فراهانی20مبانی مدیریت رسانه2250625301ارشدمدیریت رسانه

9شنبه99/04/14شاه قاسمی20روش های پیشرفته تحقیق كمی2250623601ارشدمدیریت رسانه

9یکشنبه99/04/08سعیدابادی20ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی2250624101ارشدمدیریت رسانه

9سه شنبه99/04/17نصرالهی20مدیریت خبر2250624401ارشدمدیریت رسانه

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ارشد:مقطع  مدیریت رسانه:     رشته تحصیلی



مهندسی مالی-مالی:    رشته تحصیلی

ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان(دكتر)مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته 

9شنبه99/04/07تهرانی20تئوری پرتفوی و تخصیص دارایی ها2250602301دكتریمهندسی مالی

9یکشنبه99/04/08آگاه20حقوق مالی2250185801دكتریمهندسی مالی

9سه شنبه99/04/10ایروانی20مباحث پیشرفته ابزارهای مالی اسالمی2250602201دكتریمهندسی مالی

9پنجشنبه99/04/12میرلوحی20قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه2250602801دكتریمهندسی مالی

9جمعه99/04/13تهرانی20سمینار تخصصی2250602101دكتریمهندسی مالی

3دكتریمهندسی مالی

5دكتریمهندسی مالی

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

(شركت دانشجو درارزیابی 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

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

. 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



ارشد:مقطع 

ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان(دكتر)مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته 

9شنبه99/04/07تهرانی20روش های ارزیابی سرمایه گذاری2250604401ارشدمالی و بانکداری

9یکشنبه99/04/08عباسیان20حقوق مالیه عمومی2250602001ارشدمالی و بانکداری

9سه شنبه99/04/10ایروانی20ابزارهای مالی اسالمی2250192401ارشدمالی و بانکداری

9پنجشنبه99/04/12میرلوحی20بازارها و نهادهای مالی2250188301ارشدمالی و بانکداری

9شنبه99/04/14میرلوحی20مهندسی مالی و مدیریت ریسک2250188501ارشدمالی و بانکداری

مالی بانکداری:      رشته تحصیلی

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



كارافرینی:    رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز(دكتر)مدرس

هفته تشکیل 

كالسها
ساعت كالس

9شنبه99/04/07ضیا20توسعه محصول جدید2250616401ارشدكارافرینی

9یکشنبه99/04/08سخدری20روش تحقیق در كارافرینی2250192701ارشدكارافرینی

9سه شنبه99/04/10ضیا20ایجاد كسب وكار2250616301ارشدكارافرینی

9پنجشنبه99/04/12كاظمی20طراحی و تدوین طرح كسب وكار2250600801ارشدكارافرینی

9جمعه99/04/13طالبی20مدیریت كسب و كارهای كوچک2250616501ارشدكارافرینی

9شنبه99/04/14سجادی20استقرار كسب وكار2250616201ارشدكارافرینی

ارشد:مقطع 

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



كارافرینی:      رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز(دكتر)مدرس

هفته تشکیل 

كالسها
ساعت كالس

9پنجشنبه99/04/12سخدری20سمینار در كارافرینی2250600301دكتریكارافرینی

9جمعه99/04/13ضیا20مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی2250600501دكتریكارافرینی

9شنبه99/04/14طالبی20ایجاد و رشد كسب وكار2250600101دكتریكارافرینی

9یکشنبه99/04/15یدالهی20فرصت های كارافرینی2250605601دكتریكارافرینی

9سه شنبه99/04/17كاظمی20مبانی فلسفی تئوری های مدیریت2250190601دكتریكارافرینی

9سه شنبه99/04/10سخدری20بنیان های نظری كارافرینی2250600401دكتریكارافرینی بین الملل

9پنجشنبه99/04/12طالبی20ایجاد و رشد كسب وكار2250600102دكتریكارافرینی بین الملل

9جمعه99/04/13یدالهی20فرصت های كارافرینی2250605602دكتریكارافرینی بین الملل

2250190501دكتریكارافرینی بین الملل
مبانی فلسفی مدیریت وكارافرینی از منظر 

ارزشهای اسالمی
9شنبه99/04/14كاظمی20

9یکشنبه99/04/15سجادی20پیش بینی بازار2250600201دكتریكارافرینی بین الملل

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 



مدیریت جهانگردی:        رشته تحصیلی

ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان(دكتر)مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته 

9سه شنبه99/04/17فراهانی20مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی2250120801ارشدمدیریت جهانگردی

9پنجشنبه99/04/12سعیدابادی20تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی2250121701ارشدمدیریت جهانگردی

9جمعه99/04/13نظری20اصول مدیریت و بازاربابی خدمات2250606401ارشدمدیریت جهانگردی

9سه شنبه99/04/10پوراحمد20خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی2250606701ارشدمدیریت جهانگردی

9یکشنبه99/04/15میرا20رفتار مصرف كننده در جهانگردی2250124801ارشدمدیریت جهانگردی

4پایان نامه5252003001و4ارشد مدیریت جهانگردی

4پایان نامه6250201601ارشد مدیریت جهانگردی

.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

  و به بعد1394مختص ورودی  

1393مختص ورودی

كارشناسی ارشد:مقطع 

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



خط مشی گذاری-مدیریت دولتی:      رشته تحصیلی

ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان(دكتر)مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته 

9جمعه99/04/13رضایان20مدیریت دولتی و نهادهای سیاسی2250139701دكتریخط  مشی گذاری

9یکشنبه99/04/15منوریان20تئوری خط مشی گذاری عمومی2250142701دكتریخط مشی گذاری

9سه شنبه99/04/17نرگسیان11فلسفه علم و روش تحقیق2250142601دكتریخط مشی گذاری

4دكتریخط و مشی گذاری

5دكتریخط و مشی گذاری

دكتری

و6

و7

8

رساله250226801

(مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

         ترم در انتظارتصویب موضوع رساله

18

دكتری: مقطع 

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



منابع انسانی-مدیریت دولتی:      رشته تحصیلی

ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان(دكتر)مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته 

9جمعه99/04/13بودالیی20استراتژی های مدیریت منابع انسانی2250172001دكتریمنابع انسانی

9شنبه99/04/14نرگسیان20بررسی رابطه فرد و سازمان2250139901دكتریمنابع انسانی

9یکشنبه99/04/15منوریان20خط مشی گذاری و تحلیل سیاستهای دولت2250139801دكتریمنابع انسانی

4دكتریمنابع انسانی

5دكتریمنابع انسانی

دكتریمنابع انسانی
و6

و7
18رساله250226801

دكتری: مقطع 

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

(مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان(دكتر)مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته 

9شنبه99/04/14شفیعا11ممیزی و سازماندهی دانش2250648001دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

9یکشنبه99/04/15شفیعا11ترسیم نقشه دانش2250648101دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

9چهارشنبه99/04/18دیلمقانی11كسب و استخراج دانش2250647901دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

9سه شنبه99/04/17دیلمقانی11راهبردهای دانش2250647801دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

4-3دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

5دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات
6-

7-
18رساله250226801

(مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطع علم اطالعات:       رشته تحصیلی



ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان(دكتر)مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته 

9سه شنبه99/04/10طالب نیا20تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی2250197301دكتریحسابداری

9پنجشنبه99/04/12خواجوی20تئوری ها و پژوهش ها در  مدیریت2250197501دكتریحسابداری

9جمعه99/04/13خواجوی20تئوری ها و پژوهش های حسابرسی2250604601دكتریحسابداری

9شنبه99/04/14طالب نیا20حسابداری بخش عمومی2250605301دكتریحسابداری

9یکشنبه99/04/15تهرانی20سمینار در ابزارهای مشتقه2250604801دكتریحسابداری

4دكتریحسابداری

5دكتریحسابداری

دكتریحسابداری
و6

و7
18رساله250226801

(مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

دكتری: مقطع  حسابداری :      رشته تحصیلی

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



جغرافیا برنامه ریزی شهری:    رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز(دكتر)مدرس

هفته تشکیل 

كالسها
ساعت كالس

9سه شنبه99/04/17زیاری11برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی شهرها2250193501دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9چهارشنبه99/04/18زیاری20تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری2250193101دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9یکشنبه99/04/15پوراحمد20اسالمی-برنامه ریزی شهری شهرهای ایرانی2250193301دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9شنبه99/04/14زنگنه20سیاست های كاربری زمین و مسکن شهری در ابران2250193701دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

4دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

5دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

و6

و7

8

18رساله250226801

دكتری: مقطع 

(مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع 

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
ساعت امتحانروز امتحانتاریخ امتحان(دكتر)مدرس

9پنجشنبه99/04/12زارعی20مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران2250195201دكتریجغرافیای سیاسی

9جمعه99/04/13افضلی20اصول مفاهیم  و نظریه های روابط بین الملل2250194801دكتریجغرافیای سیاسی

9شنبه99/04/14یزدان پناه20اقتصاد سیاسی ایران و جهان2250195301دكتریجغرافیای سیاسی

9یکشنبه99/04/15بدیعی20ساخت های سیاسی فضایی منطقه ای2250194901دكتریجغرافیای سیاسی

4دكتریجغرافیای سیاسی

5دكتریجغرافیای سیاسی

دكتریجغرافیای سیاسی

و6

و7

8

18رساله250226801

جغرافیای سیاسی:    رشته تحصیلی

(مهلت و سنوات مجاز برای شركت دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1398-99برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 






