
    رشتھ تحصیلی: مدیریت رسانھ

واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روزکالسمدرس(دکتر)عملی

امتحانساعت برگزاری

211400/04/23-19ھرھفتھسھ شنبھسید مھدی شریفی20منابع انسانی صنایع خالق2250614801دکتریمدیریت رسانھ

181400/04/21-16ھرھفتھسھ شنبھروشندل20مسائل سازمان ھای رسانھ ای2250614501دکتریمدیریت رسانھ

101400/04/19-8ھرھفتھپنجشنبھلبافی20سیاستگذاری رسانھ ای2250615601دکتریمدیریت رسانھ

131400/04/17-10ھرھفتھپنجشنبھببران20جامعھ شناسی سیاسی ارتباطات2250615801دکتریمدیریت رسانھ

161400/04/15-14ھرھفتھپنجشنبھشاھو صبار20مدیریت شبکھ ھای اجتماعی2250615301دکتریمدیریت رسانھ

3و4دکتریمدیریت رسانھ

5دکتریمدیریت رسانھ

6و7دکتریمدیریت رسانھ
18رسالھ250226801و8

برنامھ  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 

مقطع : دکتری 

ترم در انتظار آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رسالھ



واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

211400/04/23-19ھرھفتھدوشنبھمیرلوحی20مدیریت مالی پیشرفتھ2250110801ارشدمالی و بانکداری

روش ھا و مدل ھای ارزشیابی 2250604401ارشدمالی و بانکداری
151400/04/21-13ھرھفتھجمعھتھرانی20سرمایھ گذاری

191400/04/19-17ھرھفتھشنبھعباسیان20حقوق مالیھ عمومی2250602001ارشدمالی و بانکداری

191400/04/17-17ھرھفتھدوشنبھایروانی20ابزارھای مالی اسالمی2250192401ارشدمالی و بانکداری

201400/04/15-18ھرھفتھیکشنبھنوربخش20تامین مالی پروژه ھا2250604301ارشدمالی و بانکداری

4252003101و5ارشدمالی و بانکداری

واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

201400/04/23-18ھرھفتھچھارشنبھمیرلوحی20سمینار تخصصی2250602101دکتریمھندسی مالی

171400/04/21-15ھرھفتھدوشنبھایروانی20مباحث پیشرفتھ ابزارھای مالی اسالمی2250602201دکتریمھندسی مالی

171400/04/19-15ھرھفتھپنجشنبھتھرانی20تئوری پرتفوی و تخصیص دارایی2250602301دکتریمھندسی مالی

191400/04/17-17ھرھفتھدوشنبھمیرلوحی20قیمت گذاری پیشرفتھ اوراق مشتقھ2250602801دکتریمھندسی مالی

191400/04/15-17ھرھفتھپنجشنبھجعفری20حقوق مالی2250185801دکتریمھندسی مالی

برنامھ  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 

مقطع: ارشد   رشتھ تحصیلی:مالی گرایش بانکداری

پایان نامھ

برنامھ  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 

مقطع: دکتری   رشتھ تحصیلی:مالی-مھندسی مالی



واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
 ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

201400/04/24-18ھرھفتھچھارشنبھسخدری20سمینار در کارافرینی2250600301دكتريکارافرینی

101400/04/22-8ھرھفتھپنجشنبھطالبی20ایجاد و رشد کسب و کار2250600101دكتريکارافرینی

121400/04/20-10ھرھفتھپنجشنبھسجادی20پیش بینی بازار2250600201دکتریکارافرینی

161400/04/18-14ھرھفتھپنجشنبھمحمدکاظمی20مبانی فلسفی تئوری ھای مدیریت2250190601دکتریکارافرینی

201400/04/16-18ھرھفتھپنجشنبھیدالھی20فرصت ھای کارافرینی2250605601دكتريکارافرینی

161400/04/24-14ھرھفتھپنجشنبھرضوانی20مبانی فلسفی تئوری ھای مدیریت2250190602دکتریکارافرینی بین الملل

201400/04/22-18ھرھفتھپنجشنبھمرادی20اقتصاد کالن2250190301دکتریکارافرینی بین الملل

مبانی فلسفی نظریھ ھای رفتار 2250600501دکتریکارافرینی بین الملل
121400/04/20-10ھرھفتھپنجشنبھضیا20سازمانی

181400/04/18-16ھرھفتھپنجشنبھسخدری20سمینار در کارافرینی2250600302دکتریکارافرینی بین الملل

121400/04/16-10ھرھفتھجمعھیدالھی20فرصت ھای کارافرینی2250605602دکتریکارافرینی بین الملل

181400/04/24-16ھرھفتھپنجشنبھمرادی20تحلیل محیط کسب و کار2250191701ارشدکارافرینی

201400/04/22-18ھرھفتھچھارشنبھرضوانی20توسعھ محصول جدید2250616401ارشدکارافرینی

101400/04/20-8ھرھفتھپنجشنبھضیا20ایجاد کسب وکار2250616301ارشدکارافرینی

121400/04/18-10ھرھفتھپنجشنبھطالبی20مدیریت استراتژیک کارافرینی2250191801ارشدکارافرینی

161400/04/16-14ھرھفتھپنجشنبھسجادی20استقرار کسب وکار2250616201ارشدکارافرینی

201400/04/14-18ھرھفتھپنجشنبھمحمدکاظمی20طراحی و تدوین طرح کسب وکار2250600801ارشدکارافرینی

4٢۵٢٠٠٣٠01و5ارشدکارافرینی

مقطع :ارشد/ دکتری     رشتھ تحصیلی: کارآفرینی

پایان نامھ



واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

171400/04/24-15ھرھفتھدوشنبھپوراحمد-حسینی20روش ھای کمی  در جھانگردی2250124401ارشدمدیریت جھانگردی

مدیریت کیفیت جامع در صنعت 2250196801ارشدمدیریت جھانگردی
201400/04/22-18ھرھفتھدوشنبھفراھانی20جھانگردی

محیط ملی و بین المللی تجارت و 2250606601ارشدمدیریت جھانگردی
101400/04/20-8ھرھفتھپنجشنبھسعیدابادی20گردشگری

191400/04/18-17ھرھفتھیکشنبھنظری20بازاریابی محصوالت جھانگردی2250124901ارشدمدیریت جھانگردی

121400/04/16-10ھرھفتھپنجشنبھسعیدابادی20سمینار در مسائل بازاریابی2250197101ارشدمدیریت جھانگردی

4٢۵٢٠٠٣٠01و5ارشد مدیریت جھانگردی

مقطع : دکتری      رشتھ تحصیلی: مدیریت دولتی خط مشی گذاری

واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

خط مشی گذاری و تحلیل سیاستھای 2250139801دکتریخط مشی گذاری
191400/04/14-17ھرھفتھپنجشنبھمنوریان20دولت

201400/04/16-18ھرھفتھچھارشنبھپورعزت20تئوری ھای خط مشی گذاری عمومی2250142701دکتریخط مشی گذاری

191400/04/18-17ھرھفتھیکشنبھنرگسیان20فلسفھ علم و روش شناسی تحقیق2250142601دکتریخط مشی گذاری

4دکتریخط و مشی گذاری

5دکتریخط و مشی گذاری

6و7دکتریخط و مشی گذاری
رسالھ250226801و8

     رشتھ تحصیلی:  مدیریت جھانگردی 

پایان نامھ

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع (مھلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چھارم است)

         ترم در انتظارتصویب موضوع رسالھ

                                                                 برنامھ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400

برنامھ  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 

18

مقطع: کارشناسی ارشد



                                                                برنامھ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400                       

      رشتھ تحصیلی: مدیریت دولتی-منابع انسانی

واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

نقد و بررسی نظریھای سازمان و 2250139301دکتریمنابع انسانی
211400/04/18-19ھرھفتھپنجشنبھمنوریان20مدیریت

201400/04/20-18ھرھفتھسھ شنبھطبرسا20تحلیل رفتاری در سازمان ھای اداری2250139501دکتریمنابع انسانی

171400/04/22-15ھرھفتھچھارشنبھبودالیی20مدیریت دولتی و نھادھای سیاسی2250139701دکتریمنابع انسانی

4دکتریمنابع انسانی

5دکتریمنابع انسانی

6و7دکتریمنابع انسانی
18رسالھ250152001و8

مقطع : دکتری

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع (مھلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چھارم است)

ترم در انتظار تصویب موضوع رسالھ



      رشتھ تحصیلی: جغرافیا و برنامھ ریزی شھری

واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

تحلیل نظریات توسعھ و برنامھ 2250193101دکتریجغرافیای برنامھ ریزی شھری
161400/04/23-14ھرھفتھچھارشنبھزیاری20ریزی شھری

برنامھ  ریزی راھبردی و عملیاتی 2250193501دکتریجغرافیای برنامھ ریزی شھری
181400/04/21-16ھرھفتھچھاشنبھزیاری11شھرھا

چالش ھا و مسائل توسعھ شھری 2250191201دكتريجغرافیای برنامھ ریزی شھری
121400/04/19-10ھرھفتھپنجشنبھفرھودی 20در ایران

برنامھ ریزی شھر ھای ایران 2250193301دكتريجغرافیای برنامھ ریزی شھری
101400/04/17-08ھرھفتھپنجشنبھپوراحمد20اسالمی

3,4دکتریجغرافیای برنامھ ریزی شھری

5دکتریجغرافیای برنامھ ریزی شھری

6و7دکتریجغرافیای برنامھ ریزی شھری
16رسالھ252003301و8

ترم در انتظار تصویب موضوع رسالھ

مقطع : دکتری

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع (مھلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چھارم است)

                                         برنامھ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400



واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

علم اطالعات(بازیابی اطالعات 
171400/04/18-15ھرھفتھپنجشنبھنقشینھ20سیبرنتیک و ارتباطات2250171501دکتری و دانش)

علم اطالعات(بازیابی اطالعات 
191400/04/16-17ھرھفتھپنجشنبھنقشینھ10معماری اطالعات2250171701دکتری و دانش)

علم اطالعات(بازیابی اطالعات 
171400/04/14-15ھرھفتھچھارشنبھفھیم نیا10وب معنایی و ھستی شناسی2250171901دکتری و دانش)

علم اطالعات(بازیابی اطالعات 
191400/04/12-17ھرھفتھچھارشنبھفھیم نیا10تحلیل متن و دانش شناسی2250171801دکتری و دانش)

علم اطالعات(بازیابی اطالعات 
3,4دکتریو دانش )

علم اطالعات(بازیابی اطالعات 
5دکتریو دانش )

علم اطالعات(بازیابی اطالعات 
6و7دکتریو دانش )

18رسالھ250226801و8

                                   برنامھ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400                   

مقطع :دکتریرشتھ:علم اطالعات

ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع (مھلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چھارم است)

ترم در انتظار تصویب موضوع رسالھ



واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

211400/04/18-19ھرھفتھچھارشنبھبغزیان20اقتصادسنجی مال پیشرفتھ2250185701دکتریحسابداری

151400/04/20-13ھرھفتھپنجشنبھمھرانی20پژوھش ھای تجربی حسابداری2250604501دکتریحسابداری

تئوری ھا و پژوھش ھا 2250197501دکتریحسابداری
121400/04/22-10ھرھفتھپنجشنبھحجازی20درحسابداری مدیریت

171400/04/24-15ھرھفتھجمعھتھرانی20سمینار در ابزارھای مشتقھ مالی2250604801دکتریحسابداری

171400/04/16-15ھرھفتھپنجشنبھطالبنیا20حسابداری بخش عمومی2250605301دکتریحسابداری

3و4دکتریحسابداری

5دکتریحسابداری

6و7دکتریحسابداری
18رسالھ250226801و8

مقطع :دکتریرشتھ:حسابداری  

                                   برنامھ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400                       

ترم در انتظار آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رسالھ



واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

201400/04/23-17ھرھفتھپنجشنبھطالبنیا30اصول حسابداری22501707012کارشناسیمدیریت مالی

جمعھ    تھرانی31اصول مدیریت مالی 22501708011کارشناسیمدیریت مالی
ھرھفتھیکشنبھ

   8-10        
     19-

21 
1400/04/21

191400/04/19-16ھرھفتھچھارشنبھبغزیان30اقتصاد خرد2250149601کارشناسیمدیریت مالی

ریاضیات  و کاربرد ان در مدیریت 2250111101کارشناسیمدیریت مالی
191400/04/17-16ھرھفتھیکشنبھمیرلوحی21مالی

ھرھفتھعمومی20اخالق اسالمی21120018کارشناسیمدیریت مالی

ھرھفتھعمومی20اندیشھ اسالمی 211200022کارشناسیمدیریت مالی

واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

161400/04/24-14ھرھفتھچھارشنبھبدیعی20ساخت ھای سیاسی فضایی2250194901دكتريجغرافیای سیاسی

181400/04/22-16ھرھفتھچھارشنبھافضلی20اصول روابط بین الملل دیپلماسی2250194801دكتريجغرافیای سیاسی

161400/04/20-14ھرھفتھپنجشنبھزارعی20مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران2250195201دكتريجغرافیای سیاسی

181400/04/18-16ھرھفتھپنجشنبھیزدان پناه20اقتصاد سیاسی ایران و جھان2250195301دكتريجغرافیای سیاسی

                                   برنامھ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400                       

مقطع :دکتریرشتھ:جغرافیای سیاسی

مقطع :کارشناسیرشتھ:مدیریت مالی

                                   برنامھ درسی نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400                       



مقطع :دکتریرشتھ:سنجش از دور و سامانھ ھای اطالعاتی

واحد درسگروهكد درسترممقطعرشتھ تحصیلی
نظری

واحد 
ھفتھ روز کالسمدرس/دکترعملی

برگزاری
ساعت 
امتحانکالس

سنجش از دور و سامانھ ھای 
سامانھ ھای پشتیبانی تصمیم گیری 2250188101دکتریاطالعات جغرافیایی

181400/04/24-16ھرھفتھشنبھجلوخانی11مکانی

سنجش از دور و سامانھ ھای 
محاسبات نرم در علوم اطالعات 2250191601دکتریاطالعات جغرافیایی

181400/04/22-16ھرھفتھیکشنبھنیسانی سامانی11زمین

سنجش از دور و سامانھ ھای 
تکنیک ھای ادغام داده ھای سنجش 2250193201دکتریاطالعات جغرافیایی

191400/04/20-17ھرھفتھسھ شنبھدرویشی-کیاورز11از دور

سنجش از دور و سامانھ ھای 
کاربرد داده ھای  سنجش از دور در 2250188001دکتریاطالعات جغرافیایی

1814/04/18-16ھرھفتھپنجشنبھعبدالھی-عرفانی فرد11پایش
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