
مقطع : دکتري    رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روزکالسمدرس(دکتر)
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

171400/10/259-15هرهفتهسه شنبه حسن خجسته  باقرزاده20مبانی مدیریت رسانه(جبرانی)1250615901دکتريمدیریت رسانه اي

101400/10/279-08:30هر هفتهیکشنیه یونس شکرخواه20فلسفه تکنولوژي نوین رسانه اي1250614901دکتريمدیریت رسانه اي

191400/10/2911-17هر هفتهدوشنبهآیدین سالم زاده20استراتژي رسانه اي1250614701دکتريمدیریت رسانه اي

191400/11/029-17هر هفتهسه شنبهعزت اله عباسیان20نظریه هاي اقتصادي رسانه ها1250615501دکتريمدیریت رسانه اي

151400/11/0411-13هر هفتهپنجشنبهاسماعیل سعدي پور20 مبانی فلسفه روش تحقیق در رسانه ها1250615101دکتريمدیریت رسانه اي

4دکتريمدیریت رسانه اي

5دکتريمدیریت رسانه اي

180رساله6250152001و7و8دکتريمدیریت رسانه اي

برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 

         ترم در انتظارتصویب موضوع رساله



مقطع : کارشناسی ارشد    رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روزکالسمدرس(دکتر)
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

121400/10/259-10هر هفتهپنجشنبهسودابه رادفر20نظریه هاي ارتباط جمعی1250623401ارشدمدیریت رسانه

16140010/2711-14هر هفتهپنجشنبهعلی حیدري20مبانی مدیریت رسانه1250625301ارشدمدیریت رسانه

121400/10/299-10هر هفتهسه شنبهعلیرضا بختیاري20اقتصاد رسانه1250625201ارشدمدیریت رسانه

201400/11/0211-18هر هفتهپنجشنبهحجت اله عباسی20مدیریت خبر1250624401ارشدمدیریت رسانه

181400/11/049-16هر هفتهپنجشنبهمهدي نامداري پژمان20روشهاي پیشرفته تحقیق کمی1250624001ارشدمدیریت رسانه

40پایان نامه4252003001ارشدمدیریت رسانه

برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 



مقطع: دکتري   رشته تحصیلی: مالی- مهندسی مالی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

171400/10/259-15هر هفتهچهارشنبهسیدمجتبی میرلوحی20مدیریت ریسک مالی پیشرفته1250185601دکتريمهندسی مالی

101400/10/289-8هر هفتهجمعهرضا تهرانی20تئوري هاي مالی پیشرفته1250185501دکتريمهندسی مالی

171400/11/0211-15هر هفتهیکشنبهعزت اله عباسیان20اقتصادسنجی مالی پیشرفته1250185701دکتريمهندسی مالی

191400/11/049-17هر هفتهچهارشنبهسیدرضا سیدجوادین20مبانی فلسفی مدیریت اسالمی1250609501دکتريمهندسی مالی

4دکتريمهندسی مالی

5دکتريمهندسی مالی

180رساله6250152001و7و8دکتريمهندسی مالی

برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 

         ترم در انتظارتصویب موضوع رساله



   رشته تحصیلی: مالی گرایش بانکد

 ترممقطعرشته تحصیلی

16ارشدمالی و بانکداري

13ارشدمالی و بانکداري

1ارشدمالی و بانکداري

14ارشدمالی و بانکداري

1ارشدمالی و بانکداري

3ارشدمالی و بانکداري

35ارشدمالی و بانکداري

33ارشدمالی و بانکداري

3ارشدمالی و بانکداري

4و5ارشدمالی و بانکداري

        



مقطع :کارشناسیرشته: مدیریت مالی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

121400/10/2610-9هر هفتهپنجشنبهغالمحسین نیکوکار30مبانی سازمان  و مدیریت 1250170901کارشناسیمدیریت مالی

131400/10/2810-10هر هفتهچهارشنبهسیدمجتبی میرلوحی30اصول حسابداري12501642011کارشناسیمدیریت مالی

161400/11/0410-13هر هفتهچهارشنبهمحمدحسین پورکاظمی30ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت1250164301کارشناسیمدیریت مالی

201400/10/2310-18هرهفتهسه شنبه هاحسن علیدادي سلیمانی20اندیشه اسالمی 11120001851کارشناسیمدیریت مالی

161400/11/078-14هرهفتهدوشنبه علی اسماعیلی20انقالب اسالمی ایران1112000912کارشناسیمدیریت مالی

181400/11/0713-15هرهفتهشنبهعلی دانشور کیان30زبان فارسی1112001735کارشناسیمدیریت مالی

191400/11/0610-17هر هفتهچهارشنبهحسن بودالیی20روانشناسی کار1250186701کارشناسیمدیریت مالی

181400/11/029-16هر هفتهشنبهآلبرت بغزیان30اقتصاد کالن3250149701کارشناسیمدیریت مالی

191400/10/2615-16هرهفتهپننجشنبهعزت اله عباسیان30آمار و کاربرد آن در مدیریت3250171001کارشناسیمدیریت مالی

171400/10/289-14هرهفتهسه شنبهملیحه قمشه30کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت3250174701کارشناسیمدیریت مالی

201400/11/0411-18هر هفتهچهارشنبه سمیرا سلیمان زاده20حقوق بازرگانی3250186502کارشناسیمدیریت مالی

111400/11/0611-8هر هفتهچهارشنبهرضوان حجازي30حسابداري صنعتی3250186601کارشناسیمدیریت مالی

171400/10/259-15هر هفتهچهارشنبهحسن بودالیی30مدیریت رفتار سازمانی3250186901کارشناسیمدیریت مالی

131400/10/2917-10هرهفتهپنجشنبه محمدرضا اخوان انوري30تحقیق در عملیات 32501771011کارشناسیمدیریت مالی

دروس عمومی3کارشناسیمدیریت مالی

                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                       

طبق برنامه اداره کل دانشگاه تهران



مقطع :دکتريرشته: حسابداري  

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

121400/10/259-10هر هفتهجمعهرضا تهرانی20تئوري هاي مالی و سرمایه گذاري1250192901دکتريحسابداري

201400/10/2811-18هر هفتهچهارشنبهآلبرت بغزیان20اقتصادسنجی مالی پیشرفته125018572دکتريحسابداري

101400/11/039-8هر هفتهپنج شنبهشکراله خواجوي20تئوري ها و پژوهش هاي حسابرسی1250604601دکتريحسابداري

131400/11/0611-11هر هفتهجهارشنبهرضوان حجازي20توسعه عقاید و افکار حسابداري1250197401دکتريحسابداري

3,4دکتريحسابداري

5دکتريحسابداري

180رساله6250152001و7و8دکتريحسابداري

                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                       

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



مقطع کارشناسی ارشدرشته: حسابداري  

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

121400/10/2513-10هر هفتهجمعه نظام الدین رحیمیان20سیستم هاي اطالعاتی حسابداري1250123301ارشدحسابداري

121400/11/0311-10هر هفتهپنج شنبهشکراله خواجوي20حسابرسی پیشرفته1250152801ارشدحسابداري

151400/11/0511-12هر هفتهجمعهایرج نوروش30تئوري حسابداري 12501766011ارشدحسابداري

171400/10/2713-15هر هفتهجمعهعزت اله اصغري زاده20تحلیل آماري1250123901ارشدحسابداري

60پایان نامه4252003101و5ارشدحسابداري

                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                       



مقطع :کارشناسیرشته: حسابداري

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

201400/10/2610-16هر هفتهپنجشنبهقدرت اله طالب نیا40اصول حسابداري 12506394011کارشناسیحسابداري

111400/10/2810-8هر هفتهچهارشنبهمحمدحسین پورکاظمی30ریاضی کاربردي 12505370011کارشناسیحسابداري

111400/11/0410-9هر هفتهپنجشنبهفرهاد بیات30حقوق تجارت1250638801کارشناسیحسابداري

171400/10/259-15هر هفتهچهارشنبهحسن بودالیی30رفتار سازمانی1250135601کارشناسیحسابداري

151400/11/0215-13هرهفتهچهارشنبهرحمت اله اللهیاري2روان شناسی سازمانی1250639301کارشناسیحسابداري

181400/11/0713-15هرهفتهشنبهدانشورکیان30زبان فارسی1112001735کارشناسیحسابداري

201400/10/2310-18هرهفتهسه شنبهعلیدادي2اندیشه اسالمی 11120001851کارشناسیحسابداري

                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                       



مقطع : دکتري     رشته تحصیلی: کارآفرینی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
 هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

101400/10/259-8هر هفتهپنجشنبهکامبیز طالبی20ایجاد و رشد کسب وکار1250600101دکتريکارآفرینی

121400/10/279-10هرهفتهپنجشنبهسیدمجتبی سجادي20پیش بینی بازار1250600201دکتريکارآفرینی

161400/10/299-14هرهفتهپنجشنبهکمال سخدري20روش هاي تحقیق در کارافرینی1250605501دکتريکارآفرینی

201400/11/029-18هرهفتهپنجشنبهجهانگیر یدالهی فارسی20بنیان هاي نظري کارافرینی1250600401دکتريکارآفرینی

121400/11/049-10هرهفتهجمعهحسین صادقی20مبانی فلسفی مدیریت و کارافرینی از منظر ارزش هاي اسالمی1250190501دکتريکارآفرینی

121400/10/299-10هر هفتهپنجشنبهکمال سخدري20روش هاي تحقیق در کارافرینی1250605502دکتريکارآفرینی بین الملل

181400/11/049-16هر هفتهپنجشنبهرضا محمدکاظمی20مبانی فلسفی مدیریت و کارافرینی از منظر ارزش هاي اسالمی1250190502دکتريکارآفرینی بین الملل

201400/10/269-18هر هفتهپنجشنبهسعید محمدي20تحلیل محیط کسب وکار(جبرانی)1250191702دکتريکارآفرینی بین الملل

121400/11/029-10هر هفتهجمعهجهانگیر یدالهی فارسی20بنیان هاي نظري کارافرینی1250600402دکتريکارآفرینی بین الملل

161400/10/289-14هر هفتهجمعهبابک ضیا20مبانی فلسفی نظریه هاي رفتار سازمانی1250600502دکتريکارآفرینی بین الملل

4دکتريکارآفرینی

5دکتريکارآفرینی

180رساله6250152001و7و8دکتريکارآفرینی

برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 

         ترم در انتظارتصویب موضوع رساله



مقطع : کارشناسی ارشد     رشته تحصیلی: کارآفرینی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
 هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

201400/11/029-18هر هفتهچهارشنبهافسانه باقري20مبانی پیشرفته کارافرینی (جبرانی)1250191401ارشدکارآفرینی

121400/10/289-10هرهفتهپنجشنبهرضا محمدکاظمی20بازاریابی و تحقیقات بازار(جبرانی)1250191501ارشدکارآفرینی

161400/10/2611-14هرهفتهپنجشنبهسعید محمدي20تحلیل محیط کسب وکار1250191701ارشدکارآفرینی

101400/11/0411-8هرهفتهجمعهحسین صادقی20حقوق بازرگانی(جبرانی)1250186501ارشدکارآفرینی

161400/11/019-14هرهفتهجمعهمهران رضوانی20روش تحقیق در کارآفرینی1250192701ارشدکارآفرینی

181400/11/069-16هرهفتهجمعهبابک ضیا20تئوري هاي کارآفرینی1250601001ارشدکارآفرینی

101400/10/2711-8هر هفتهپنجشنبهسیدمجتبی سجادي20مدیریت زنجیره تامین3250614301ارشدکارآفرینی

121400/10/2511-10هر هفتهپنجشنبهکامبیز طالبی20مدیریت کسب و کارهاي کوچک3250616501ارشدکارآفرینی

161400/11/0411-14هر هفتهپنجشنبهرضا  محمدکاظمی11سمینار در کارآفرینی3250608701ارشدکارآفرینی

181400/11/029-16هر هفتهپنجشنبهسعید محمدي20تشخیص فرصت هاي کارافرینی3250605701ارشدکارآفرینی

40پایان نامه4252003001ارشدکارآفرینی

برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401



مقطع: کارشناسی ارشد     رشته تحصیلی:  مدیریت جهانگردي 

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

171400/10/2613-15هر هفتهچهارشنبهمحسن نظري20اصول مدیریت و بازاربابی خدمات1250606401ارشدمدیریت جهانگردي

101400/10/2813-8هر هفتهپنج شنبهمحمدرضا سعیدابادي20تحلیل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگی1250121701ارشدمدیریت جهانگردي

191400/11/0213-17هر هفتهچهارشنبهسهیال بورقانی فراهانی20مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردي1250120801ارشدمدیریت جهانگردي

181400/11/0413-16هر هفتهشنبهعبدالحسین کرمپور20سامانه هاي اطالعاتی در جهانگردي1250606501ارشدمدیریت جهانگردي

121400/11/0613-10هر هفتهپنجشنبهمحمدرضا سعیدابادي20زبان تخصصی(جبرانی)1250119201ارشدمدیریت جهانگردي

181400/11/0415-16هر هفتهچهارشنبهآلبرت بغزیان20حسابداري مدیریت(در صنعت جهانگردي)3250196901ارشدمدیریت جهانگردي

161400/11/0615-14هر هفتهسه شنبهاحمد پوراحمد20خط مشی گذاري در صنعت جهانگردي3250606701ارشدمدیریت جهانگردي

151400/10/2815-13هر هفتهپنجشنبهمحمدرضا سعید ابادي20ارزیابی طرح هاي توسعه جهانگردي3250606801ارشدمدیریت جهانگردي

151400/10/2615-13هر هفتهچهارشنبهمحسن نظري20بازاریابی بین الملل در جهانگردي3250197001ارشدمدیریت جهانگردي

101400/11/0215-8هر هفتهجمعهسهیال بورقانی فراهانی20رفتار مصرف کننده در جهانگردي3250124801ارشدمدیریت جهانگردي

40پایان نامه4252003001و5ارشد مدیریت جهانگردي

برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 



مقطع : دکتري      رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

181400/10/269-16هرهفتهچهارشنبهعلی اصغر پورعزت20نقد و بررسی نظریه هاي سازمان و مدیریت1250139301دکتريخط مشی گذاري 

191400/10/2811-17هرهفتهپنجشنبهاحد رضایان قیه باشی20مدیریت دولتی و نهادهاي سیاسی1250139701دکتريخط مشی گذاري

111400/11/029-9هرهفتهپنجشنبهسیدکمال واعظی20تحلیل رفتاري در سازمان هاي اداري1250139501دکتريخط مشی گذاري 

181400/10/299-16هر هفتهچهارشنبهمجتبی امیري20مبانی فلسفی تئوریهاي مدیریت دولتی 3250139401دکتريخط  مشی گذاري 

111400/11/029-9هر هفتهپنجشنبهعباس منوریان20اجرا و ارزیابی خط مشی هاي عمومی 3250142901دکتريخط مشی گذاري 

20/301400/10/2611-18/30هر هفتهچهارشنبهعلی اصغر پورعزت20سمینار در مسائل تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی3250143101دکتريخط مشی گذاري 

4دکتريخط و مشی گذاري 

5دکتريخط و مشی گذاري 

180رساله6250152001و7و8دکتريخط و مشی گذاري 

         ترم در انتظارتصویب موضوع رساله

                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                   

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 



مقطع : دکتري      رشته تحصیلی: مدیریت دولتی- منابع انسانی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

181400/10/299-16هرهفتهچهارشنبهمجتبی امیري20مبانی فلسفی تئوریهاي مدیریت دولتی1250139401دکتريمنابع انسانی

191400/10/269-17هر هفتهشنبهعباس نرگسیان20بررسی روابط فرد و سازمان1250139901دکتريمنابع انسانی

131400/11/029-11هرهفتهپنجشنبهعباس منوریان20سمینار طراحی ساختارهاي پیچیده1250116801دکتريمنابع انسانی

191400/10/2611-17هر هفته یک شنبهعباس نرگسیان11فلسفه علم و روش شناسی تحقیق3250142601دکتريمنابع انسانی

171400/11/0213-15هرهفتهپنجشنبهحسن بودالیی20تحلیل مسائل برنامه ریزي نیروي انسانی3250139601دکتريمنابع انسانی

101400/11/0413-8هر هفته پنجشنبهرحمت اله قلی پور سوته20خط مشی گذاري و تحلیل سیاستهاي دولت3250139801دکتريمنابع انسانی

4دکتريمنابع انسانی

5دکتريمنابع انسانی

180رساله6250152001و7و8دکتريمنابع انسانی

                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                   

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



مقطع : دکتري      رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزي شهري

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

181400/10/2716-16هر هفتهسه شنبهاحمد پوراحمد20روش شناسی و تکنیک هاي تحقیق با تاکید برآینده نگاري1250188701دکتريجغرافیاي برنامه ریزي شهري

181400/10/259-16هر هفتهچهارشنبهحسین حاتمی نژاد20حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهري1250193401دکتريجغرافیاي برنامه ریزي شهري

111400/11/039-9هر هفتهپنجشنبهسعید زنگنه شهرکی20سیاست هاي کاربري زمین و مسکن شهري در ایران1250193701دکتريجغرافیاي برنامه ریزي شهري

161400/10/2911-14هر هفتهپنجشنبهعلی حسینی20مدل ها و فنون تصمیم گیري در امایش شهري(جبرانی)1250198901دکتريجغرافیاي برنامه ریزي شهري

131400/11/0511-11هر هفتهپنجشنبهسیدعباس رجایی11تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید برسیستم اطالعات جغرافیایی 1250191301GISدکتريجغرافیاي برنامه ریزي شهري

3,4دکتريجغرافیاي برنامه ریزي شهري

5دکتريجغرافیاي برنامه ریزي شهري

200رساله6252003301و7و8دکتريجغرافیاي برنامه ریزي شهري

                                                        برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                   

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



 

مقطع: دکتري      رشته تحصیلی: جغرافیاي سیاسی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

101400/10/259-8هر هفتهچهارشنبهزهرا پیشگاهی فرد11روش شناسی پژوهش علمی در جغرافیاي سیاسی1250143501دکتريجغرافیاي سیاسی

121400/10/2711-10هر هفتهچهارشنبهیاشار ذکی20هیدروپلیتیک(ایران و حوزه هاي پیرامون)1250192801دکتريجغرافیاي سیاسی

101400/11/029-8هر هفتهپنجشنبهسیدعباس احمدي20بنیان هاي ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران1250191101دکتريجغرافیاي سیاسی

121400/11/0411-10هر هفتهپنجشنبهمحمود واثق20فلسفه و سیر اندیشه در جغرافیاي سیاسی1250158401دکتريجغرافیاي سیاسی

3,4دکتريجغرافیاي سیاسی

5دکتريجغرافیاي سیاسی

200رساله6252003301و7و8دکتريجغرافیاي سیاسی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                   

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 



مقطع : دکتري      رشته تحصیلی : سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

171400/10/2716-15هر هفتهشنبهعلی درویشی بلورانی / سعید حمزه21سنجش از دور ابر طیفی و طیف سنجی1250192201دکتريسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

181400/10/259-16هر هفتهجمعهمیثم ارگانی21سامانه هاي اطالعات مکانی هوشمند1250199301دکتريسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

121400/11/039-10هر هفتهجمعهآرا تومانیان11داده کاوي مکانی1250181301دکتريسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

181400/10/2911-16هر هفتهدوشنبهسارا عطارچی/سیدکاظم علوي پناه21سنجش از دور حرارتی و ماکروویو در علوم محیطی1250189001دکتريسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

3,4دکتريسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

5دکتريسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

200رساله6252003301و7و8دکتريسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

                                                        برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                   

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 



مقطع :دکتريرشته: علم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
آزمون

121400/10/2610-10هر هفتهجمعهفاطمه فهیم نیا /مهشید التماسی20روش شناسی تحقیق1250172301دکتري علم اطالعات و دانش شناسی

161400/10/2810-14هر هفتهجمعهفاطمه فهیم نیا/کاظمی20سمینار در مسائل ویژه بازاریابی اطالعات و دانش1250171401دکتري علم اطالعات و دانش شناسی

181400/11/0410-16هر هفتهپنجشنبهمحمد خندان20طبقه بندي و توسعه علوم1250171201دکتري علم اطالعات و دانش شناسی

201400/11/0610-18هر هفتهپنجشنبهمحمد خندان20نظریه هاي  اطالعات ودانش 1250171101دکتري علم اطالعات و دانش شناسی

181400/11/0210-16هر هفتهچهارشنبهفاطمه فهیم نیا/کاظمی11پردازش زبان طبیعی1250171601دکتري علم اطالعات و دانش شناسی

3,4دکتري علم اطالعات و دانش شناسی

5دکتري علم اطالعات و دانش شناسی

180رساله6250152001و7و8دکتري علم اطالعات و دانش شناسی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                   

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 



مقطع: دکتري رشته تحصیلی:  علوم ارتباطات   

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روزکالسمدرس(دکتر)
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
امتحان

161400/10/259-14هر هفتهچهارشنبهعلیرضا دهقان نیري20نظریه هاي نوین ارتباطات و فرهنگ1250631201دکتريعلوم ارتباطات

19:301400/10/279-17:30هر هفتهسه شنبهمهري بهار20صنایع رسانه اي1250632801دکتريعلوم ارتباطات

17:301400/10/2911-15:30هر هفتهسه شنبهحمید عبداللهیان20روش شناسی مطالعات ارتباطی و رسانه اي1250630801دکتريعلوم ارتباطات

181400/11/029-16هر هفتهچهارشنبهمسعود کوثري20مطالعه تطبیقی سیاست گذاري رسانه اي1250631101دکتريعلوم ارتباطات

4دکتريعلوم ارتباطات

5دکتريعلوم ارتباطات

180رساله6252003401و7و8دکتريعلوم ارتباطات

برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 

         ترم در انتظارتصویب موضوع رساله



مقطع :دکتريرشته:  جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادي و توسعه 

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 
نظري

واحد 
عملی

روز کالسمدرس/دکتر
هفته 

برگزاري
امتحانساعت کالس

ساعت 
آزمون

121400/10/2610-10هر هفتهسه شنبهعلیرضا محسنی تبریزي20روشهاي تحقیق پیشرفته1250611401دکتريجامعه شناسی اقتصادي و توصعه

201400/10/2810-18هر هفتهیکشنبهتقی آزاد ارمکی20نظریه هاي کالسیک جامعه شناسی(تحلیل متون)1250634201دکتريجامعه شناسی اقتصادي و توصعه

17:301400/11/0410-15:30هر هفتهیکشنبهمحمدرضا جوادي یگانه20جامعه شناسی تاریخی ایران1250256001دکتريجامعه شناسی اقتصادي و توصعه

171400/11/0610-15هر هفتهسه شنبهحمیدرضا جالئی پور20جامعه شناسی سیاسی پیشرفته( تحلیل مسائل سیاسی ایران)1250635001دکتريجامعه شناسی اقتصادي و توصعه

3,4دکتريجامعه شناسی اقتصادي و توصعه

5دکتريجامعه شناسی اقتصادي و توصعه

180رساله6252003401و7و8دکتريجامعه شناسی اقتصادي و توصعه

ترم در انتظار  برگزاري آزمون جامع (مهلت و سنوات مجاز براي شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است) 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

                                   برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1401                   
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