
دکتری:مقطع بیوانفورماتیک:    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

دکتر کاوه کاوسی30الگوریتم های بیوانفورماتیک2۲۵۰۳۰۶۷01دکتریبیوانفورماتیک
یکشنبه

چهارشنبه

16-17:30

16-17:30
14شنبه1400/04/12هر هفته

20مدل سازی شبکه های متابولیک2۲۵۰۳۱۵۴01دکتریبیوانفورماتیک
دکتر محمدحسین کریمی 

جعفری
14سه شنبه1400/04/15هر هفته18-16سه شنبه

دکتر کاوه کاوسی21داده پایگاه های بیولوژیکی2۲۵۰۳۰۹۵01دکتریبیوانفورماتیک
یکشنبه

چهارشنبه

17:30-19

17:30-19
14شنبه1400/04/19هر هفته

14سه شنبه1400/04/22هر هفته18-16پنج شنبهدکتر داریوش سلیمی11ژنومیک محاسباتی2۲۵۰۳۱۵۳01دکتریبیوانفورماتیک

4دکتریبیوانفورماتیک

5دکتریبیوانفورماتیک

18رساله8250226801و7و6دکتریبیوانفورماتیک

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

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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 5و4    استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (در ارزیابی 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 نانو شیمی- علوم و فناوری نانو :    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

30مباحثی در نانوشیمی2۲۵۰۳۱۰۷01دکترینانوشیمی 
دکترعلیرضا عباسی

دکتر مجید سعیدی

یکشنبه 

دوشنبه

16-19

16-19
14دوشنبه1400/04/14هر هفته

30مباحثی در نانوشیمی و نانوفناوری2۲۵۰۳۱۰۵01دکترینانوشیمی 
دکترسیدمرتضی فامیل فرنیا 

دکتر احمد امیری

شنبه

چهارشنبه

16-19

16-19
11جمعه1400/04/18هر هفته

30نانوساختارهای خودآرا2۲۵۰۳۰۵۷01دکترینانوشیمی 
دکتر پرویز رشیدی رنجبر 

دکتر فرنوش فرید بد
14چهارشنبه1400/04/23هر هفته18-15پنج شنبه

22503109دکترینانوشیمی 

4و3دکترینانوشیمی 

5دکترینانوشیمی 

22رساله8250309401و7و6دکترینانوشیمی 

24رساله8250306101و7و6دکترینانوشیمی

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

(درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

. 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

1394  و ۱۳۹۳مختص ورودی  

 و به بعد۱۳۹۵مختص ورودی  

آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

را  حداکثر تا نیمسال دوم طی کرده و گواهی موفقیت در  "آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه "دانشجو الزامی است دوره 

.آزمون این دوره را دریافت کند و به اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی ارائه نماید

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4 و 3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 



دکتری: مقطع شیمی پلیمر –شیمی :  رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

11جمعه1400/04/18هر هفته19-16سه شنبهدکتر علیرضا شاکری30شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها2۲۵۰۳۰۹۷01دکتری شیمی پلیمر 

14چهارشنبه1400/04/23هر هفته19-16چهارشنبهدکترحسین مهدوی30سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها2۲۵۰۳۰۹۸01دکتری شیمی پلیمر 

22503109دکتری شیمی پلیمر 

4و3دکتری شیمی پلیمر 

5دکتری شیمی پلیمر  

24رساله8250306101و7و6دکتریشیمی پلیمر

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه

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

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4 و 3استثناً 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

 و به بعد۱۳۹۵مختص ورودی  

را  حداکثر تا نیمسال دوم طی کرده و گواهی موفقیت در  "آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه "دانشجو الزامی است دوره 

.آزمون این دوره را دریافت کند و به اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی ارائه نماید



دکتری: مقطع علوم کامپیوتر:  رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

دکتر مجید علی زاده40نظریه محاسبه پیشرفته2۲۵۰۳۱۴۸01دکتریعلوم کامپیوتر 
سه شنبه 

پنج شنبه

18-20

18-20
11جمعه1400/04/18هر هفته

40مباحث ویژه در هوش مصنوعی2۲۵۰۳۱۵۸01دکتریعلوم کامپیوتر
دکتر هدیه ساجدی

دکتر باقر باباعلی

جمعه

چهارشنبه

14-16

16-18
14چهارشنبه1400/04/23هر هفته

4و3دکتریعلوم کامپیوتر

5دکتریعلوم کامپیوتر

20رساله8۲۵۲۰۰۳۳01و7و6دکتریعلوم کامپیوتر

. 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 دانشجو ) ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5 و 4 و 3استثناً 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

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری:مقطع علوم اقتصادی  :   رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

11جمعه1400/04/11هر هفته18-16سه شنبهدکتر قهرمان عبدلی 220اقتصاد خرد پیشرفته 2250144101دکتریبخش عمومی

11جمعه1400/04/18هر هفته17-15پنج شنبهدکتر علی سوری 220اقتصاد کالن پیشرفته 2250144201دکتریبخش عمومی

14چهارشنبه1400/04/23هر هفته18-16یکشنبهدکتر قهرمان عبدلی120اقتصاد مالی 2250158801دکتریبخش عمومی

11جمعه1400/04/11هر هفته18-16سه شنبهدکتر قهرمان عبدلی220اقتصاد خرد پیشرفته 2250144101دکتریمالی-  پولی 

11جمعه1400/04/18هر هفته17-15پنج شنبهدکتر علی سوری 220اقتصاد کالن پیشرفته 2250144201دکتریمالی-  پولی 

14چهارشنبه1400/04/23هر هفته18-16یکشنبهدکتر قهرمان عبدلی120اقتصاد مالی 2۲۵۰۱۵۸۸01دکتریمالی-  پولی 

14دوشنبه1400/04/14هر هفته20-18پنج شنبهدکتر علی سوری220نظریه های پولی پیشرفته 2۲۵۰۱۶۴۷01دکتریمالی-  پولی 

4دکتریعلوم اقتصادی 

5دکتریعلوم اقتصادی 

18رساله8250152001و7و6دکتریعلوم اقتصادی 

. 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 دوم 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 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

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



دکتری:        مقطع زیست شناسی سلولی و مولکولی:   رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

30فرآیندهای سلولی و مولکولی در یوکاریوت ها2۲۵۰۳۰۵۹01دکتریزیست شناسی
دکتر سید محمود عرب نجفی

دکتر مریم شاه حسینی
شنبه

16-17:30

18-19:30
14شنبه1400/04/12هر هفته

14چهارشنبه1400/04/16هر هفته19-17سه شنبه دکترکلثوم اینانلو راحتلو20اپیژنتیک در زیست شناسی و پزشکی2۲۵۰۳۰۷۳01دکتریزیست شناسی

20مباحث ویژه علوم سلولی و مولکولی2۲۵۰۳۰۷۰01دکتریزیست شناسی

دکتر نسرین معتمد

دکتر سیدجالل زرگر

دکترکلثوم اینانلو راحتلو

14سه شنبه1400/04/22هر هفته19-17چهارشنبه

4و3دکتریزیست شناسی

5دکتریزیست شناسی

22رساله8250309401و7و6دکتریزیست شناسی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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

 دکتری پس از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با 5و4و3    استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

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

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

(درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

20زیست شناسی مولکولی پیشرفته2۲۵۰۳۰۷۸01ارشدزیست شناسی
دکتر نسرین معتمد

دکتر مریم شاه حسینی
11جمعه1400/04/11هرهفته18-16سه شنبه

14سه شنبه1400/04/15هرهفته19-17دوشنبهدکتر سیدجالل زرگر20ساختار ماکرومولکول های زیستی2۲۵۰۳۰۸۲01ارشدزیست شناسی

11جمعه1400/04/18هرهفته19-17یکشنبهدکتر سیدجالل زرگر20زیست شناسی ملکولی پرتوی2۲۵۰۳۰۸۶01ارشدزیست شناسی

20زیست شناسی سلولی پیشرفته2۲۵۰۳۰۷۹01ارشدزیست شناسی
دکتر سید محمود عرب نجفی

دکتر مریم شاه حسینی
14سه شنبه1400/04/22هرهفته18-16چهارشنبه

22503109ارشدزیست شناسی

60پایان نامه4۲۵۲۰۰۳۱01ارشدزیست شناسی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه
را  حداکثر تا نیمسال دوم طی کرده و گواهی موفقیت در  "آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه "دانشجو الزامی است دوره 

.آزمون این دوره را دریافت کند و به اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی ارائه نماید



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14یکشنبه1400/04/13هر هفته20-17سه شنبهدکتر عزت اله عباسیان30مدیریت و سیاست گذاری در سطح ملی2250160401دکتریسیاستگذاری 

11جمعه1400/04/18هر هفته20-17چهارشنبهدکتر محسن نظری30فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی2250160801دکتریسیاستگذاری 

14چهارشنبه1400/04/23هر هفته20-17پنج شنبهدکتر نادر سید کاللی30کنترل های استراتژیک بازرگانی2250161101دکتریسیاستگذاری 

4و3دکتریسیاستگذاری 

5دکتریسیاستگذاری 

18رساله8250226801و7و6دکتریسیاستگذاری 

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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 5و4و3استثناً 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 مدیریت بازاریابی- مدیریت بازرگانی :  رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14سه شنبه1400/04/15هر هفته20:30-17:30پنج شنبهدکتر طهمورث حسنقلی پور30تحقیقات بازاریابی پیشرفته2250130301دکتریبازاریابی-بازرگانی

14شنبه1400/04/19هر هفته20-17چهارشنبهدکتر محمدرحیم اسفیدانی30بازاریابی صنعتی2250130401دکتریبازاریابی-بازرگانی

14پنج شنبه1400/04/24هر هفته17-14پنج شنبهدکتر محمد آقایی30بازاریابی بین المللی پیشرفته2250134501دکتریبازاریابی-بازرگانی

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 دوم 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
4دکتری

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
5دکتری

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
18رساله8250226801و7و6دکتری

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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 کارشناس 5و4استثناً 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



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

11جمعه1400/04/11هر هفته20-17سه شنبهدکتر حسین صفری30تجزیه و تحلیل الگوهای کمی در تصمیم گیری2۲۵۰۶۵۶۷01دکتریرفتارسازمانی

11جمعه1400/04/18هر هفته19-16چهارشنبهدکتر مهرداد استیری30مدیریت رفتار سازمانی بین المللی2۲۵۰۶۵۶۸01دکتریرفتارسازمانی

14چهارشنبه1400/04/23هر هفته16-13پنج شنبهدکتر حسن بودالیی30تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی2۲۵۰۱۴۲۲01دکتریرفتارسازمانی

4و3دکتریرفتارسازمانی

5دکتریرفتارسازمانی

18رساله8250226801و7و6دکتریرفتارسازمانی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم 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 5و4و3استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.کارشناس مربوطه انجام می گیرد 

. 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



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14دوشنبه1400/04/14هر هفته16:30-13:30پنج شنبهدکتر ابوالقاسم ابراهیمی30مدیریت استراتژیک2250107001ارشداستراتژی

11جمعه1400/04/18هر هفته20-17پنج شنبهدکتر فاطمه میرزایی30مدیریت رفتار سازمانی2250155501ارشداستراتژی

14دوشنبه1400/04/21هر هفته19-16سه شنبهدکتر سید ابوالقاسم میرا30روش های تحقیق کسب و کار 2250155901ارشداستراتژی

جمعهدکتر عزت اله اصغری زاده30تصمیم گیری برای مدیران2250147601ارشداستراتژی
17-18:30

19-20:30
11پنج شنبه1400/04/24هر هفته

14شنبه1400/04/19هر هفته19:30-16:30 شنبهدکتر حنان عموزاد30پیاده سازی استراتژی4250161201ارشداستراتژی

پنج شنبهدکتر رضا تهرانی30مدیریت مالی4250155701ارشداستراتژی
8-9:30

10-11:30
14چهارشنبه1400/04/23هر هفته

60پایان نامه4252003101ارشداستراتژی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14دوشنبه1400/04/14هر هفته16:30-13:30پنج شنبهدکتر ابوالقاسم ابراهیمی30مدیریت استراتژیک2250107001ارشدفناوری

11جمعه1400/04/18هر هفته20-17پنج شنبهدکتر فاطمه میرزایی30مدیریت رفتار سازمانی2250155501ارشدفناوری

14دوشنبه1400/04/21هر هفته20-17سه شنبهدکتر جعفر گل محمدی30اخالق و احکام کسب و کار2250155801ارشدفناوری

11پنج شنبه1400/04/24هر هفته13-10جمعهدکتر نرگس فرزانه30سیستم های اطالعاتی مدیریت2250102901ارشدفناوری

14شنبه1400/04/19هر هفته17-14پنج شنبهدکتر ایوب محمدیان30مدیریت استراتژیک فن آوری4250614201ارشدفناوری

پنج شنبهدکتر رضا تهرانی 30مدیریت مالی4250155701ارشدفناوری
8-9:30

10-11:30
14چهارشنبه1400/04/23هر هفته

60پایان نامه4252003101ارشدفناوری

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
14دوشنبه1400/04/14هر هفته19-16جمعهدکترسیدحسین جاللی30مدیریت استراتژیک2250107002ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
11جمعه1400/04/18هر هفته20-17چهارشنبهدکترسهیال فراهانی بورقانی30مدیریت رفتار سازمانی2250155502ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
14دوشنبه1400/04/21هر هفته20-17سه شنبهدکتر جعفر گل محمدی30اخالق و احکام کسب و کار2250155801ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
14چهارشنبه1400/04/23هر هفته16-13چهارشنبهدکتر رضا تهرانی30مدیریت مالی2250155702ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
14شنبه1400/04/19هر هفته13-10پنج شنبهدکتر حسن بودالیی30مدیریت منابع انسانی پیشرفته4250622001ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
14چهارشنبه1400/04/23هر هفته16-13پنج شنبهدکترسهیال فراهانی بورقانی30مدیریت بین فرهنگی4250622601ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
60پایان نامه4252003101ارشد

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14دوشنبه1400/04/14هر هفته19-16جمعهدکترسیدحسین جاللی30مدیریت استراتژیک2250107002ارشد بازاریابی

11جمعه1400/04/18هر هفته20-17چهارشنبهدکترسهیال فراهانی بورقانی30مدیریت رفتار سازمانی2250155502ارشد بازاریابی

14دوشنبه1400/04/21هر هفته17-14پنج شنبهدکتر عزت اله اصغری زاده30مدیریت عملیات2250155601ارشد بازاریابی

14چهارشنبه1400/04/23هر هفته16-13چهارشنبهدکتر رضا تهرانی30مدیریت مالی2250155702ارشد بازاریابی

14شنبه1400/04/12هر هفته20-17یکشنبهدکتر مسعود کیماسی30تحقیقات بازاریابی4250105501ارشد بازاریابی

14یکشنبه1400/04/20هر هفته20-17پنج شنبهدکتر محمدرحیم اسفیدانی30رفتار مصرف کننده4250161401ارشد بازاریابی

60پایان نامه4252003101ارشد بازاریابی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد :مقطع مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی: رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته تشکیل 

کالسها
تاریخ امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14شنبه1400/04/12هر هفته16-14جمعهدکترسیدحسین جاللی20مدیریت استراتژیک پیشرفته2250137501ارشد مدیریت بازرگانی

14سه شنبه1400/04/15هر هفته18-16چهارشنبهدکتر سید ابوالقاسم میرا20مدیریت رفتار مصرف کننده2250163401ارشد مدیریت بازرگانی

11جمعه1400/04/18هر هفته19-17پنج شنبهدکتر عزت اله اصغری زاده20کاربرد تئوری تصمیم گیری2250163501ارشد مدیریت بازرگانی

14دوشنبه1400/04/21هر هفته18-16دوشنبهدکتر ابوالقاسم ابراهیمی20مدیریت تبلیغات و برند2250163701ارشد مدیریت بازرگانی

14چهارشنبه1400/04/23هر هفته12-10پنج شنبهدکتر طهمورث حسنقلی پور20روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت2250163601ارشد مدیریت بازرگانی

  و به بعد۱۳۹۴مختص ورودی  40پایان نامه5252003001و4ارشد مدیریت بازرگانی

1399-1400برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


