
مدیریت رسانه:     رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روزكالس(دكتر)مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت 

20منابع انسانی صنایع خالق2250614801دكتریمدیریت رسانه
سید مهدی 

شریفی
191400/04/23-17هرهفتهیکشنبه

181400/04/21-16هرهفتهسه شنبهروشندل20مسائل سازمان های رسانه ای2250614501دكتریمدیریت رسانه

هرهفتهچهارشنبهلبافی20سیاستگذاری رسانه ای2250615601دكتریمدیریت رسانه
اعالم 

میشود
1400/04/19

131400/04/17-10هرهفتهپنجشنبهببران20جامعه شناسی سیاسی ارتباطات2250615801دكتریمدیریت رسانه

161400/04/15-14هرهفتهپنجشنبهشاهو صبار20مدیریت شبکه های اجتماعی2250615301دكتریمدیریت رسانه

4و3دكتریمدیریت رسانه

5دكتریمدیریت رسانه

دكتریمدیریت رسانه
7و6

8و
18رساله250226801

 1399-1400برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری : مقطع 

ترم در انتظار آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز كالسدكتر/مدرس

هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

211400/04/23-19هرهفتهدوشنبهمیرلوحی20مدیریت مالی پیشرفته2250110801ارشدمالی و بانکداری

2250604401ارشدمالی و بانکداری
روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه 

گذاری
151400/04/21-13هرهفتهجمعهتهرانی20

191400/04/19-17هرهفتهشنبهعباسیان20حقوق مالیه عمومی2250602001ارشدمالی و بانکداری

191400/04/17-17هرهفتهدوشنبهایروانی20ابزارهای مالی اسالمی2250192401ارشدمالی و بانکداری

هرهفتهپنجشنبهنوربخش20تامین مالی پروژه ها2250604301ارشدمالی و بانکداری
اعالم 

میشود
1400/04/15

5252003101و4ارشدمالی و بانکداری

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز كالسدكتر/مدرس

هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

201400/04/23-18هرهفتهچهارشنبهمیرلوحی20سمینار تخصصی2250602101دكتریمهندسی مالی

171400/04/21-15هرهفتهدوشنبهایروانی20مباحث پیشرفته ابزارهای مالی اسالمی2250602201دكتریمهندسی مالی

171400/04/19-15هرهفتهپنجشنبهتهرانی20تئوری پرتفوی و تخصیص دارایی2250602301دكتریمهندسی مالی

191400/04/17-17هرهفتهدوشنبهمیرلوحی20قیمت گذاری پیشرفته اوراق مشتقه2250602801دكتریمهندسی مالی

1400/04/15هرهفتهاعالم میشوداساتید گروه20حقوق مالی2250185801دكتریمهندسی مالی

 1399-1400برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

ارشد: مقطعمالی گرایش بانکداری:   رشته تحصیلی

پایان نامه

 1399-1400برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطعمهندسی مالی-مالی:   رشته تحصیلی



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز كالسدكتر/مدرس

 هفته 

برگزاری

ساعت 

كالس
امتحان

201400/04/24-18هرهفتهچهارشنبهسخدری20سمینار در كارافرینی2250600301دكتریكارافرینی

101400/04/22-8هرهفتهپنجشنبهطالبی20ایجاد و رشد كسب و كار2250600101دكتریكارافرینی

121400/04/20-10هرهفتهپنجشنبهسجادی20پیش بینی بازار2250600201دكتریكارافرینی

161400/04/18-14هرهفتهپنجشنبهمحمدكاظمی20مبانی فلسفی تئوری های مدیریت2250190601دكتریكارافرینی

201400/04/16-18هرهفتهپنجشنبهیدالهی20فرصت های كارافرینی2250605601دكتریكارافرینی

181400/04/24-16هرهفتهچهارشنبهباقری20مبانی فلسفی تئوری های مدیریت2250190602دكتریكارافرینی بین الملل

201400/04/22-18هرهفتهچهارشنبهمرادی20اقتصاد كالن2250190301دكتریكارافرینی بین الملل

2250600501دكتریكارافرینی بین الملل
مبانی فلسفی نظریه های رفتار 

سازمانی
121400/04/20-10هرهفتهپنجشنبهضیا20

181400/04/18-16هرهفتهپنجشنبهسخدری20سمینار در كارافرینی2250600302دكتریكارافرینی بین الملل

121400/04/16-10هرهفتهجمعهیدالهی20فرصت های كارافرینی2250605602دكتریكارافرینی بین الملل

181400/04/24-16هرهفتهچهارشنبهمرادی20تحلیل محیط كسب و كار2250191701ارشدكارافرینی

201400/04/22-18هرهفتهچهارشنبهرضوانی20توسعه محصول جدید2250616401ارشدكارافرینی

101400/04/20-8هرهفتهپنجشنبهضیا20ایجاد كسب وكار2250616301ارشدكارافرینی

121400/04/18-10هرهفتهپنجشنبهطالبی20مدیریت استراتژیک كارافرینی2250191801ارشدكارافرینی

161400/04/16-14هرهفتهپنجشنبهسجادی20استقرار كسب وكار2250616201ارشدكارافرینی

201400/04/14-18هرهفتهپنجشنبهمحمدكاظمی20طراحی و تدوین طرح كسب وكار2250600801ارشدكارافرینی

5252003001و4ارشدكارافرینی

دكتری/ ارشد:مقطع كارآفرینی:      رشته تحصیلی

پایان نامه



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزار

ی

ساعت 

كالس
امتحان

20روش های كمی  در جهانگردی2250124401ارشدمدیریت جهانگردی
-پوراحمد

حسینی
171400/04/24-15هرهفتهدوشنبه

2250196801ارشدمدیریت جهانگردی
مدیریت كیفیت جامع در صنعت 

جهانگردی
201400/04/22-18هرهفتهدوشنبهفراهانی20

2250606601ارشدمدیریت جهانگردی
محیط ملی و بین المللی تجارت و 

گردشگری
101400/04/20-8هرهفتهپنجشنبهسعیدابادی20

181400/04/18-16هرهفتهیکشنبهنظری20بازاریابی محصوالت جهانگردی2250124901ارشدمدیریت جهانگردی

121400/04/16-10هرهفتهپنجشنبهسعیدابادی20سمینار در مسائل بازاریابی2250197101ارشدمدیریت جهانگردی

5252003001و4ارشد مدیریت جهانگردی

دكتری: مقطع مدیریت دولتی خط مشی گذاری:       رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزار

ی

ساعت 

كالس
امتحان

2250139801دكتریخط مشی گذاری
خط مشی گذاری و تحلیل سیاستهای 

دولت
191400/04/14-17هرهفتهپنجشنبهمنوریان20

201400/04/16-18هرهفتهچهارشنبهپورعزت20تئوری های خط مشی گذاری عمومی2250142701دكتریخط مشی گذاری

191400/04/18-17هرهفتهیکشنبهنرگسیان20فلسفه علم و روش شناسی تحقیق2250142601دكتریخط مشی گذاری

4دكتریخط و مشی گذاری

5دكتریخط و مشی گذاری

دكتریخط و مشی گذاری
7و6

8و
رساله250226801

مدیریت جهانگردی :       رشته تحصیلی

پایان نامه

(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

1399-1400                                                                 برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی

 1399-1400برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

18

كارشناسی ارشد: مقطع



                       1399-1400                                                                برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی

منابع انسانی-مدیریت دولتی:       رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزار

ی

ساعت 

كالس
امتحان

2250139301دكتریمنابع انسانی
نقد و بررسی نظریهای سازمان و 

مدیریت
211400/04/18-19هرهفتهپنجشنبهمنوریان20

طبرسا20تحلیل رفتاری در سازمان های اداری2250139501دكتریمنابع انسانی
اعالم 

میشود
1400/04/20هرهفته

171400/04/22-15هرهفتهچهارشنبهبودالیی20مدیریت دولتی و نهادهای سیاسی2250139701دكتریمنابع انسانی

4دكتریمنابع انسانی

5دكتریمنابع انسانی

دكتریمنابع انسانی
7و6

8و
18رساله250152001

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



جغرافیا و برنامه ریزی شهری:       رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزار

ی

ساعت 

كالس
امتحان

2250193101دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی 

شهری
161400/04/23-14هرهفتهچهارشنبهزیاری20

2250193501دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
برنامه  ریزی راهبردی و عملیاتی 

شهرها
181400/04/21-16هرهفتهچهاشنبهزیاری11

2250191201دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
چالش ها و مسائل توسعه شهری در 

ایران
121400/04/19-10هرهفتهپنجشنبهفرهودی 20

161400/04/17-15هرهفتهیکشنبهپوراحمد20برنامه ریزی شهر های ایران اسالمی2250193301دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

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

1399-1400                                         برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز كالسدكتر/مدرس

هفته 

برگزار

ی

ساعت 

كالس
امتحان

بازیابی اطالعات  و )علم اطالعات

(دانش
171400/04/18-15هرهفتهپنجشنبهنقشینه20سیبرنتیک و ارتباطات2250171501دكتری

بازیابی اطالعات  و )علم اطالعات

(دانش
191400/04/16-17هرهفتهپنجشنبهنقشینه10معماری اطالعات2250171701دكتری

بازیابی اطالعات  و )علم اطالعات

(دانش
171400/04/14-15هرهفتهچهارشنبهفهیم نیا10وب معنایی و هستی شناسی2250171901دكتری

بازیابی اطالعات  و )علم اطالعات

(دانش
191400/04/12-17هرهفتهچهارشنبهفهیم نیا10تحلیل متن و دانش شناسی2250171801دكتری

بازیابی اطالعات و )علم اطالعات

(دانش 
3,4دكتری

بازیابی اطالعات و )علم اطالعات

(دانش 
5دكتری

بازیابی اطالعات و )علم اطالعات

(دانش 
دكتری

7و6

8و
18رساله250226801

                   1399-1400                                   برنامه درسی نیمسال دوم 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

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزار

ی

ساعت 

كالس
امتحان

191400/04/18-17هرهفتهچهارشنبهبغزیان20اقتصادسنجی مال پیشرفته2250185701دكتریحسابداری

ساسانی20پژوهش های تجربی حسابداری2250604501دكتریحسابداری
اعالم می 

گردد
1400/04/20هرهفته

2250197501دكتریحسابداری
تئوری ها و پژوهش ها درحسابداری 

مدیریت
111400/04/22-9هرهفتهپنجشنبهحجازی20

121400/04/24-10هرهفتهجمعهتهرانی20سمینار در ابزارهای مشتقه مالی2250604801دكتریحسابداری

171400/04/16-15هرهفتهپنجشنبهطالبنیا20حسابداری بخش عمومی2250605301دكتریحسابداری

4و3دكتریحسابداری

5دكتریحسابداری

دكتریحسابداری
7و6

8و
18رساله250226801

دكتری:مقطع حسابداری  :رشته

                       1399-1400                                   برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی

ترم در انتظار آزمون جامع

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزار

ی

ساعت 

كالس
امتحان

201400/04/23-17هرهفتهپنجشنبهطالبنیا230اصول حسابداری2250170701كارشناسیمدیریت مالی

121400/04/21-8هرهفتهجمعهتهرانی131اصول مدیریت مالی 2250170801كارشناسیمدیریت مالی

191400/04/19-16هرهفتهچهارشنبهبغزیان30اقتصاد خرد2250149601كارشناسیمدیریت مالی

191400/04/17-16هرهفتهیکشنبهمیرلوحی30ریاضیات  و كاربرد ان در مدیریت مالی2250164301كارشناسیمدیریت مالی

19-16هرهفتهشنبهزرین30زبان انگلیسی2112001801كارشناسیمدیریت مالی

20-18هرهفتهدوشنبهعلیدادی220اندیشه اسالمی 2112000201كارشناسیمدیریت مالی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزار

ی

ساعت 

كالس
امتحان

161400/04/24-14هرهفتهچهارشنبهبدیعی20ساخت های سیاسی فضایی2250194901دكتریجغرافیای سیاسی

181400/04/22-16هرهفتهچهارشنبهافضلی20اصول روابط بین الملل دیپلماسی2250194801دكتریجغرافیای سیاسی

161400/04/20-14هرهفتهپنجشنبهزارعی20مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران2250195201دكتریجغرافیای سیاسی

181400/04/18-16هرهفتهپنجشنبهیزدان پناه20اقتصاد سیاسی ایران و جهان2250195301دكتریجغرافیای سیاسی

                       1399-1400                                   برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی

دكتری:مقطع جغرافیای سیاسی:رشته

كارشناسی:مقطع مدیریت مالی:رشته

                       1399-1400                                   برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی



دكتری:مقطع سنجش از دور و سامانه های اطالعاتی:رشته

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
دكتر/مدرس

روز 

كالس

هفته 

برگزار

ی

ساعت 

كالس
امتحان

سنجش از دور و سامانه های 

اطالعات جغرافیایی
2250188101دكتری

سامانه های پشتیبانی تصمیم گیری 

مکانی
181400/04/24-16هرهفتهشنبهجلوخانی11

سنجش از دور و سامانه های 

اطالعات جغرافیایی
181400/04/22-16هرهفتهیکشنبهنیسانی سامانی11محاسبات نرم در علوم اطالعات زمین2250191601دكتری

سنجش از دور و سامانه های 

اطالعات جغرافیایی
2250193201دكتری

تکنیک های ادغام داده های سنجش 

از دور
191400/04/20-17هرهفتهسه شنبهكیاورز-درویشی11

سنجش از دور و سامانه های 

اطالعات جغرافیایی
2250188001دكتری

كاربرد داده های  سنجش از دور در 

پایش
1814/04/18-16هرهفتهپنجشنبهعرفانی فرد-عبدالهی11

                       1399-1400                                   برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی




