
مدیریت رسانه:     رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روزكالس(دكتر)مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت 

1199/11/02-9هرهفتهپنجشنبهحسن خجسته20(جبرانی)مبانی مدیریت رسانه1250615901دكتریمدیریت رسانه

1399/11/04-11هر هفتهپنجشنبهشکرخواه20فلسفه تکنولوژی نوین رسانه ای1250614901دكتریمدیریت رسانه

1899/11/06-16هر هفتهیکشنبهنصرالهی20استراتژی رسانه ای1250614701دكتریمدیریت رسانه

1899/11/08-16هر هفتهشنبهعباسیان20نظریه های اقتصادی رسانه ها1250615501دكتریمدیریت رسانه

1999/10/30-17هر هفتهسه شنبهطاهر روشندل 20 مبانی فلسفه روش های تحقیق در رسانه ها1250615101دكتریمدیریت رسانه

1599/10/29-13هر هفتهپنجشنبهسودابه رادفر20(جبرانی)نظریه های ارتباط جمعی1250623401ارشدمدیریت رسانه

1399/11/01-11هر هفتهجمعهعباسیان20اقتصاد رسانه1250625201ارشدمدیریت رسانه

1199/11/03-9هر هفتهجمعهحجت اهلل عباسی20مدیریت خبر1250624401ارشدمدیریت رسانه

1899/11/07-16هر هفتهچهارشنبهپژمان نامداری20روش های پیشرفته  تحقیق كمی1250624001ارشدمدیریت رسانه

1799/11/05-15هر هفتهپنجشنبهعلیرضا محمدپور20مبانی مدیریت رسانه1250625301ارشدمدیریت رسانه

1699/10/27-14هر هفتهپنجشنبه لبافی20مدیریت رسانه پیشرفته3250623701ارشدمدیریت رسانه

1199/10/29-9هر هفتهپنجشنبهجلیلوند20مدیریت استراتژیک رسانه3250625101ارشدمدیریت رسانه

20.3099/11/01-18.30هر هفتهپنجشنبه فراهانی20مدیریت تبلیغات3250615701ارشدمدیریت رسانه

1199/11/03-9هر هفتهجمعهشاه قاسمی20مدیریت رسانه های اجتماعی3250633801ارشدمدیریت رسانه

16.3099/11/07-14.30هر هفتهجمعهمالابراهیمی20حقوق مالکیت فکری3250228601ارشدمدیریت رسانه

1399/11/05-11هر هفتهپنجشنبهشریفی20بازی های دیجیتال3250625001ارشدمدیریت رسانه

 1399-1400برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

كارشناسی ارشد-دكتری : مقطع 



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز كالسدكتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت كالس

1250188601ارشدمالی و بانکداری
تئوری های سازمان و مدیریت با 

رویکرد اسالمی
1899/11/01-16هر هفتهپنجشنبهسیدجوادین20

1899/10/30-16هر هفتهسه شنبهمیرلوحی20بازارها و نهادهای مالی12501883ارشدمالی و بانکداری

1699/11/03-14هر هفتهپنجشنبهبغزیان20اقتصادسنجی مالی12506014ارشدمالی و بانکداری

1099/11/05-8هر هفتهپنجشنبهتهرانی20تجزیه و تحلیل صورتهای مالی12501884ارشدمالی و بانکداری

1199/11/07-9هر هفتهجمعهدستوری20(جبرانی)زبان تخصصی12501192ارشدمالی و بانکداری

1099/10/27-8هر هفتهجمعهتهرانی20مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته3250110401ارشدمالی و بانکداری

1899/10/29-16هر هفتهچهارشنبهمیرلوحی20مدیریت مالی پیشرفته3250110801ارشدمالی و بانکداری

3250188601ارشدمالی و بانکداری
تئوری های سازمان و مدیریت با 

رویکرد اسالمی
1899/11/01-16هر هفتهپنجشنبهسیدجوادین20

1299/11/04-10هر هفتهجمعهنوربخش20مدل سازی مالی3250192301ارشدمالی و بانکداری

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز كالسدكتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت كالس

2099/11/01-18هر هفتهچهارشنبهمیرلوحی20مدیریت ریسک مالی پیشرفته1250185601دكتریمهندسی مالی

1899/11/03-16هر هفتهپنجشنبهتهرانی20تئوری های مالی پیشرفته1250185501دكتریمهندسی مالی

1599/11/07-13هر هفتهجمعهعباسیان20اقتصادسنجی مالی پیشرفته1250185701دكتریمهندسی مالی

1999/11/05-17هر هفتهشنبهسیدجوادین20مبانی فلسفی مدیریت اسالمی1250609501دكتریمهندسی مالی

 1399-1400برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطعمهندسی مالی-مالی:   رشته تحصیلی

 1399-1400برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

ارشد: مقطعمالی گرایش بانکداری:   رشته تحصیلی



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز كالسدكتر/مدرس

 هفته 

برگزاری
امتحانساعت كالس

2099/10/25-18هر هفتهچهارشنبهمرادی20(جبرانی)مکاتب اقتصاد كالن1250190301دكتریكارافرینی

1099/10/27-8هرهفتهپنجشنبهسخدری20روش های تحقیق در كارافرینی1250605501دكتریكارافرینی

1250600501دكتریكارافرینی
مبانی فلسفی  نظریه های رفتار 

سازمانی
1299/10/29-10هرهفتهپنجشنبهضیا20

1250190501دكتریكارافرینی
مبانی فلسفی  مدیریت و كارافرینی 

از منظر اسالمی
1699/11/01-14هرهفتهپنجشنبهصادقی20

1899/11/03-16هرهفتهپنجشنبهیدالهی20بنیان های نظری كارافرینی1250600401دكتریكارافرینی

1099/11/01-8هر هفتهپنجشنبهطالبی20ایجاد و رشد كسب وكار1250600101دكتریكارافرینی بین الملل

1299/11/03-10هر هفتهپنجشنبهسجادی20پیش بینی بازار1250600201دكتریكارافرینی بین الملل

1250190502دكتریكارافرینی بین الملل
مبانی فلسفی مدیریت و كارافرینی 

از منظر ارزش های اسالمی
1699/11/05-14هر هفتهپنجشنبهكاظمی20

1899/11/07-16هر هفتهپنجشنبهسخدری20روش های تحقیق در كارافرینی1250605502دكتریكارافرینی بین الملل

1299/11/09-10هر هفتهجمعهیدالهی20بنیان های نظری كارافرینی1250600402دكتریكارافرینی بین الملل

2099/11/01-18هر هفتهسه شنبهجعفری مقدم20(جبرانی)مبانی پیشرفته كارافرینی 12501914ارشدكارافرینی

1899/11/03-16هرهفتهچهارشنبهرضوانی20(جبرانی)بازاریابی و تحقیقات بازار12501915ارشدكارافرینی

2099/11/05-18هرهفتهچهارشنبهسخدری20روش های تحقیق در كارافرینی12501927ارشدكارافرینی

1099/11/07-8هرهفتهپنجشنبهضیا20تئوری های كارافرینی12506010ارشدكارافرینی

1299/11/09-10هرهفتهپنجشنبهباقری20الگوهای تصمیم گیری كارافرینان12506058ارشدكارافرینی

1899/10/29-16هرهفتهپنجشنبهصادقی20(جبرانی)حقوق بازرگانی12501865ارشدكارافرینی

2099/10/27-18هر هفتهپنجشنبهكاظمی20كارافرینی در بستر فناوری  اطالعات12506009ارشدكارافرینی

1099/11/08-8هر هفتهپنجشنبهسجادی20مدیریت زنجیره تامین3250614301ارشدكارافرینی

1299/11/01-10هر هفتهپنجشنبهطالبی20مدیریت استراتژیک كارافرینی3250191801ارشدكارافرینی

1899/11/03-16هر هفتهچهارشنبهمرادی20تحلیل محیط كسب وكار3250191701ارشدكارافرینی

1899/11/05-16هر هفتهپنجشنبهمحمدكاظمی11سمینار در كارافرینی3250608701ارشدكارافرینی

2099/10/29-18هر هفتهپنجشنبهیدالهی20تشخیص فرصت های كارافرینی3250605701ارشدكارافرینی

1399-1400برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی

دكتری/ ارشد:مقطع كارآفرینی:      رشته تحصیلی



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

1899/11/04-16هر هفتهدوشنبهنظری20اصول مدیریت و بازاربابی خدمات1250606401ارشدمدیریت جهانگردی

1250121701ارشدمدیریت جهانگردی
تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل 

فرهنگی
1899/11/06-16هر هفتهسه شنبهسعیدابادی20

2099/11/08-18هر هفتهدوشنبهبغزیان20اقتصاد جهانگردی1250121901ارشدمدیریت جهانگردی

1899/11/02-16هر هفتهپنجشنبهفراهانی20مدیریت منابع انسانی در جهانگردی1250120801ارشدمدیریت جهانگردی

1899/10/30-16هر هفتهشنبهكرمپور20سامانه های اطالعاتی در جهانگردی1250606501ارشدمدیریت جهانگردی

1599/10/28-13هر هفتهپنجشنبهسعیدابادی20زبان تخصصی1250119201ارشدمدیریت جهانگردی

3250606601ارشدمدیریت جهانگردی
محیط ملی و بین المللی تجارت و 

گردشگری
1199/11/09-9هر هفتهپنجشنبهسعیدابادی20

3250196801ارشدمدیریت جهانگردی
مدیریت كیفیت جامع در صنعت 

جهانگردی
2099/11/07-18هر هفتهدوشنبه فراهانی20

1399/11/05-11هر هفتهپنجشنبهسعید ابادی20سمینار در مسائل بازبابی جهانگردی3250197101ارشدمدیریت جهانگردی

1899/11/03-16هر هفتهیکشنبهكرمپور20بازاریابی بین الملل در جهانگردی3250197001ارشدمدیریت جهانگردی

1899/11/01-16هر هفتهپنجشنبهنظری20بازاریابی محصوالت جهانگردی3250124901ارشدمدیریت جهانگردی

5252003001و4ارشد مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی :       رشته تحصیلی

پایان نامه

كارشناسی ارشد: مقطع

 1399-1400برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 



1399-1400                                                                 برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

دكتری: مقطع 

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

1250139301دكتریخط مشی گذاری
نقد و بررسی نظریه های سازمان و 

مدیریت
2099/11/02-18هرهفتهچهارشنبهامیری20

1899/11/06-16هرهفتهپنجشنبهرضایان20مدیریت دولتی و نهادهای سیاسی1250139701دكتریخط مشی گذاری

1199/11/04-9هرهفتهپنجشنبهواعظی20تحلیل رفتاری در سازمان های اداری1250139501دكتریخط مشی گذاری

3250139801دكتریخط  مشی گذاری
خط مشی گذاری و تحلیل سیاست 

های دولت
1899/10/30-16هر هفتهچهارشنبهقلی پور20

1199/11/02-9هر هفتهپنجشنبهمنوریان20اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی3250142901دكتریخط مشی گذاری

3250143101دكتریخط مشی گذاری
سمینار در مسائل تصمیم گیری و 

خط مشی گذاری عمومی
19.3099/11/04-17.30هر هفتهشنبهپورعزت20

4دكتریخط و مشی گذاری

5دكتریخط و مشی گذاری

دكتریخط و مشی گذاری
7و6

8و
رساله250226801

مدیریت دولتی خط مشی گذاری:       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 انتظارتصویب موضوع رساله

18



1399-1400                                                                      برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

منابع انسانی-مدیریت دولتی:       رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

1250139401دكتریمنابع انسانی
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت 

دولتی
19.3099/11/02-17.30هرهفتهیکشنبهپورعزت20

2199/11/04-19هر هفتهچهارشنبهنرگسیان20بررسی روابط فرد و سازمان1250139901دكتریمنابع انسانی

1399/11/06-11هرهفتهپنجشنبهمنوریان20سمینار طراحی ساختارهای پیچیده1250116801دكتریمنابع انسانی

3250139301دكتریمنابع انسانی
نقد و بررسی نظریه های سازمان و 

مدیریت
2099/11/02-18هر هفته چهارشنبهامیری20

3250139601دكتریمنابع انسانی
تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی 

انسانی
1899/11/04-16هرهفتهچهارشنبهبودالیی20

1899/11/06-16هر هفته پنجشنبهرضایان20مدیریت دولتی و نهادهای سیاسی3250139701دكتریمنابع انسانی

4دكتریمنابع انسانی

5دكتریمنابع انسانی

دكتریمنابع انسانی
7و6

8و
18رساله250152001

(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

دكتری: مقطع 



1399-1400                                         برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری:       رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

1250188701دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
روش شناسی و تکنیک های تحقیق 

با تاكید برآینده نگاری
1899/11/02-16هر هفتهشنبهپوراحمد20

1250193401دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
حکمروایی و مدیریت یکپارچه 

شهری
1899/11/04-16هر هفتهچهارشنبهحاتمی نژاد20

1250191201دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
چالش ها و مسائل توسعه شهری 

ایران
1199/11/06-9هر هفتهپنجشنبهفرهودی20

1250198901دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
مدل ها و فنون تصمیم گیری در 

(جبرانی)امایش شهری
1199/11/08-9هر هفتهجمعهحسینی11

1250191301دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی پیشرفته با تاكید 

برسیستم اطالعات
1399/10/30-11هر هفتهپنجشنبهرجایی11

3,4دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

5دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
7و6

8و
16رساله252003301

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

دكتری: مقطع 

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



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

1250143501دكتریجغرافیای سیاسی
روش شناسی پژوهش علمی در 

جغرافیایی سیاسی
1899/11/02-16هر هفتهچهارشنبهپیشگاهی فرد11

1999/11/04-17هر هفتهدوشنبهذكی20هیدروپلیتیک ایران و همسایگان1250192801دكتریجغرافیای سیاسی

1250191101دكتریجغرافیای سیاسی
بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی 

ایران
1099/11/06-8هر هفتهپنجشنبهاحمدی20

1250158401دكتریجغرافیای سیاسی
فلسفه و سیر اندیشه در جغرافیای 

سیاسی
1599/11/08-13هر هفتهپنجشنبهواثق20

3,4دكتریجغرافیای سیاسی

5دكتریجغرافیای سیاسی

دكتریجغرافیای سیاسی
7و6

8و
16رساله252003301

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

                       1399-1400                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

دكتری: مقطع جغرافیا سیاسی:       رشته تحصیلی

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



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز كالسدكتر/مدرس

هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

1299/11/09-10هر هفتهجمعهفهیم نیا20روش شناسی تحقیق1250172301دكتری(بازیابی اطالعات  و دانش)علم اطالعات

1250171401دكتری(بازیابی اطالعات و دانش)علم اطالعات
سمینار در مسائل ویژه بازاریابی 

اطالعات و دانش
1699/11/07-14هر هفتهجمعهفهیم نیا20

1899/11/05-16هر هفتهپنجشنبهخندان20طبقه بندی و توسعه علوم1250171201دكتری(بازیابی اطالعات و دانش)علم اطالعات

2099/11/03-18هر هفتهپنجشنبهخندان20نظریه های  اطالعات ودانش 1250171101دكتری(بازیابی اطالعات و دانش)علم اطالعات

1899/11/01-16هر هفتهچهارشنبهفهیم نیا20پردازش زبان طبیعی1250171601دكتری(بازیابی اطالعات و دانش )علم اطالعات

3,4دكتری(بازیابی اطالعات و دانش )علم اطالعات

5دكتری(بازیابی اطالعات و دانش )علم اطالعات

دكتری(بازیابی اطالعات و دانش )علم اطالعات
7و6

8و
18رساله250226801

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

                   1399-1400                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

دكتری:مقطع علم اطالعات:رشته

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



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

1299/11/07-10هر هفتهجمعهتهرانی20تئوری های مالی و سرمایه گذاری1250192901دكتریحسابداری

1599/11/05-13هر هفتهپنجشنبهخواجوی20پژوهش های تجربی حسابداری1250604501دكتریحسابداری

1399/11/01-11هر هفتهپنجشنبهخواجویتئوری ها و پژوهش های حسابرسی12506046دكتریحسابداری

1499/11/03-12هر هفتهجمعهحجازی20توسعه عقاید و افکار حسابداری1250197401دكتریحسابداری

3,4دكتریحسابداری

5دكتریحسابداری

دكتریحسابداری
7و6

8و
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

                       1399-1400                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

دكتری:مقطع حسابداری  :رشته


