
دکتری: مقطع مدیریت رسانه:     رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روزکالس(دکتر)مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

121401/04/059-10هرهفتهچهارشنبهحسن خجسته باقرزاده20مسائل سازمان های رسانه ای2250614501دکتریمدیریت رسانه ای

171401/004/079-15هر هفتهپنجشنبهسیدمهدی شریفی20مدیریت منابع انسانی در صنایع خالق2250614801دکتریمدیریت رسانه ای

101401/04/1111-8هر هفتهپنجشنبهسمیه لبافی پژوه20مدیریت شبکه های اجتماعی2250615301دکتریمدیریت رسانه ای

121401/04/139-10هر هفتهپنجشنبهسیدوحید عقیلی20سیاستگذاری رسانه ای2250615601دکتریمدیریت رسانه ای

181401/04/1511-16هر هفتهسه شنبهمحمدقلی میناوند چال20جامعه شناسی سیاسی ارتباطات2250615801دکتریمدیریت رسانه ای

4دکتریمدیریت رسانه ای

5دکتریمدیریت رسانه ای

180رساله8250152001و7و6دکتریمدیریت رسانه ای

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

 و 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری ...

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

         ترم در انتظارتصویب 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

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)



دکتری: مقطعمهندسی مالی- مالی:    رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

181401/04/059-16هر هفتهچهارشنبهعلی اکبر جعفری ندوشن20حقوق مالی2250185801دکتریمهندسی مالی

121401/04/089-10هر هفتهچهارشنبهمجتبی میرلوحی20سمینار تخصصی2250602101دکتریمهندسی مالی

181401/04/1511-16هر هفتهدوشنبهمحمدجواد ایروانی20مباحث پیشرفته ابزارهای مالی اسالمی225060221دکتریمهندسی مالی

201401/04/1111-18هر هفتهچهارشنبهسیدمجتبی میرلوحی20قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه2250602801دکتریمهندسی مالی

101401/04/139-8هر هفتهپنجشنبهرضا تهرانی20تئوری پرتفوی و تخصیص دارایی ها2250602301دکتریمهندسی مالی

4دکتریمهندسی مالی

5دکتریمهندسی مالی

180رساله8250152001و7و6دکتریمهندسی مالی

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

...  و 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

         ترم در انتظارتصویب 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

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)



کارشناسی ارشد: مقطعمالی گرایش بانکداری:    رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

201401/04/089-18هر هفتهشنبهرضا تهرانی20روش ها و مدل ها ارزشیابی سرمایه گذاری ها2250604401ارشدمالی و بانکداری

181401/04/0511-16هر هفتهچهارشنبهسیدمجتبی میرلوحی20مدیریت مالی پیشرفته2250110801ارشدمالی و بانکداری

191401/04/119-17هر هفتهیکشنبهسعید فالح پور20مدل سازی مالی2250192301ارشدمالی و بانکداری

151401/04/1511-13هر هفتهپنجشنبهعزت اله عباسیان20حقوق مالیه عمومی2250602001ارشدمالی و بانکداری

161401/04/1311-14هر هفتهدوشنبهمحمدجواد ایروانی20مدیریت بانک و بانکداری اسالمی2250653102ارشدمالی و بانکداری

60پایان نامه5252003101و4ارشدمالی و بانکداری

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری:مقطع حسابداری  : رشته

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

9:301401/05/99-7:30هر هفتهجمعهرضا تهرانی20تئوری های مالی و سرمایه گذاری1250192901دکتریحسابداری

151401/05/1111-13هر هفتهجمعهآلبرت بغزیان20اقتصادسنجی مالی پیشرفته1250185701دکتریحسابداری

101401/05/139-8هر هفتهپنجشنبهشکراله خواجوی20تئوری ها و پژوهش های حسابرسی1250604601دکتریحسابداری

131401/05/1511-11هر هفتهپنجشنبهرضوان حجازی20توسعه عقاید و افکار حسابداری1250197401دکتریحسابداری

151401/04/510-13هر هفتهجمعهمحمدعلی آقایی20تئوریهای پیشرفته در حسابداری مالی2250197301دکتریحسابداری

101401/04/0810-8هر هفتهجمعهمحمدرضا مهربان پور20تئوریها و پژوهش ها در حسابداری مدیریت2250197501دکتریحسابداری

11:301401/04/079-9:30هر هفتهچهارشنبهساسان مهرانی20پژوهش های تجربی حسابداری225060451دکتریحسابداری

121401/04/119-10هر هفتهپنجشنبهرضا تهرانی20سمینار در ابزارهای مشتقه مالی2250604801دکتریحسابداری

171401/04/1410-15هر هفتهجمعهقدرت اله طالب نیا20نظریه ها تحوالت و پژوهش ها: حسابداری بخش عمومی2250605301دکتریحسابداری

3,4دکتریحسابداری

5دکتریحسابداری

180رساله8250152001و7و6دکتریحسابداری

.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

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

...  و 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)



مقطع کارشناسی ارشدحسابداری  : رشته

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

201401/04/2213-17هر هفتهجمعهقدرت اله طالب نیا30حسابداری بخش عمومی2250159701ارشدحسابداری

201401/04/2011-17هر هفتهچهارشنبهمحمدرضا نیکبخت30حسابداری مدیریت2250196501ارشدحسابداری

191401/04/1111-16هر هفتهپنجشنبهرضوان حجازی230تئوری حسابداری 225013741ارشدحسابداری

121401/04/2513-10هر هفتهپنجشنبهشکراله خواجوی20مسائل جاری حسابداری2250153401ارشدحسابداری

60پایان نامه5252003101و4ارشدحسابداری

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطع کارآفرینی:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

 هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

161401/05/0911-14هرهفتهجمعهمهران رضوانی20پیش بینی بازار1250600201دکتریکارآفرینی

111401/05/1111-9هرهفتهسه شنبهکامبیز طالبی20ایجاد و رشد کسب و کار1250600101دکتریکارآفرینی

161401/05/1311-14هرهفتهپنجشنبهکمال سخدری20روش های تحقیق در کارآفرینی1250605501دکتریکارآفرینی

181401/05/1511-16هرهفتهپنجشنبهجهانگیر یدالهی فارسی20بنیان های نظری کارآفرینی1250600401دکتریکارآفرینی

101401/05/1011-8هرهفتهجمعهحسین صادقی20مبانی فلسفی مدیریت و کارآفرینی از منظر ارزشهای اسالمی1250190501دکتریکارآفرینی

141401/04/049-12هر هفتهپنجشنبهسعید محمدی20مباحث ویژه ایجاد کسب و کار در ایران: سمینار در کارآفرینی 2250600301دکتریکارآفرینی

181401/04/069-16هرهفتهپنجشنبهکمال سخدری20تحلیل محیط کسب و کار2250191701دکتریکارآفرینی

101401/04/089-8هرهفتهجمعهجهانگیر یدالهی فارسی20فرصت های کارآفرینی2250605601دکتریکارآفرینی

141401/04/159-12هرهفتهجمعهرضا محمدکاظمی20مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت2250190601دکتریکارآفرینی

181401/04/139-16هرهفتهجمعهبابک ضیا20مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی2250600501دکتریکارآفرینی

4دکتریکارآفرینی

5دکتریکارآفرینی

180رساله8250152001و7و6دکتریکارآفرینی

.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

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

...  و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

         ترم در انتظارتصویب موضوع رساله



(بین الملل)دکتری : مقطع کارآفرینی:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

 هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

101401/04/049-8هر هفتهپنجشنبهکامبیز طالبی20ایجاد و رشد کسب و کار2250600102دکتریکارآفرینی بین الملل

141401/04/069-12هر هفتهپنجشنبهکمال سخدری20مباحث ویژه ایجاد کسب و کار در ایران: سمینار در کارآفرینی 2250600302دکتریکارآفرینی بین الملل

181401/04/089-16هر هفتهپنجشنبهافسانه باقری20مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت2250190602دکتریکارآفرینی بین الملل

101401/04/159-8هر هفتهجمعهمهران رضوانی20پیش بینی بازار2250600202دکتریکارآفرینی بین الملل

141401/04/139-12هر هفتهجمعهجهانگیریدالهی فارسی20فرصت های کارآفرینی2250605602دکتریکارآفرینی بین الملل

4دکتریکارآفرینی بین الملل

5دکتریکارآفرینی بین الملل

180رساله8250152001و7و6دکتریکارآفرینی بین الملل

...  و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

         ترم در انتظارتصویب 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

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



کارشناسی ارشد: مقطع کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید:      رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

 هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

141401/04/069-12هرهفتهپنجشنبهکامبیزطالبی20مدیریت استراتژیک کارآفرینی2250191801ارشدکسب و کار جدید-کارافرینی

121401/04/1511-8هرهفتهجمعهرضا محمدکاظمی20طراحی و تدوین طرح کسب و کار2250600801ارشدکسب و کار جدید-کارافرینی

101401/04/0811-8هرهفتهپنجشنبهافسانه باقری20الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان2250605801ارشدکسب و کار جدید-کارافرینی

181401/04/0411-16هرهفتهپنجشنبهسعید محمدی20استقرار کسب و کار2250616201ارشدکسب و کار جدید-کارافرینی

141401/04/1311-12هرهفتهجمعهبابک ضیا20ایجاد کسب و کار2250616301ارشدکسب و کار جدید-کارافرینی

181401/04/1111-16هرهفتهجمعهمهران رضوانی20توسعه محصول جدید2250616401ارشدکسب و کار جدید-کارافرینی

40پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4ارشدکسب و کار جدید-کارافرینی

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



مدیریت جهانگردی :       رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

151401/05/915-13هر هفتهیکشنبهبنفشه دستوریان20اصول مدیریت و بازاریابی خدمات1250606401ارشدمدیریت جهانگردی

151401/05/1215-13هر هفتهپنجشنبهمحمدرضا سعیدآبادی20تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی1250121701ارشدمدیریت جهانگردی

101401/05/1515-8هر هفتهپنجشنبهسهیال فراهانی بورقانی20مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی1250120801ارشدمدیریت جهانگردی

191401/05/1313-17هر هفتهپنجشنبهعبدالحسین کرمپور20سامانه های اطالعاتی در جهانگردی1250606501ارشدمدیریت جهانگردی

171401/05/1115-15هر هفتهپنجشنبهمحمدرضا سعیدآبادی20زبان تخصصی جبرانی1250119201ارشدمدیریت جهانگردی

161401/04/1513-14هر هفتهچهارشنبهعلی حسینی/احمد پوراحمد20روش های کمی در جهانگردی2250124401ارشدمدیریت جهانگردی

101401/04/0813-8هر هفتهجمعهسهیال فراهانی بورقانی20مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی2250196801ارشدمدیریت جهانگردی

121401/04/1113-10هر هفتهپنجشنبهمحمدرضا سعیدآبادی20محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری2250606601ارشدمدیریت جهانگردی

171401/04/1313-15هر هفتهپنجشنبهمحسن نظری20بازاریابی محصوالت جهانگردی2250124901ارشدمدیریت جهانگردی

101401/04/1513-8هر هفتهپنجشنبهمحمدرضا سعیدآبادی20سمینار در مسائل بازاریابی جهانگردی2250197101ارشدمدیریت جهانگردی

40پایان نامه5۲۵۲۰۰۳۰01و4ارشد مدیریت جهانگردی

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد: مقطع



دکتری: مقطع تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- مدیریت دولتی :       رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

201401/05/109-18هرهفتهیکشنبهاحدرضایان قبه باشی20مدیریت دولتی و نهادهای سیاسی1250139702دکتریخط مشی گذاری 

19:301401/05/1211-17:30هرهفتهپنج شنبهعلی اصغر پورعزت20نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت1250139302دکتریخط مشی گذاری 

121401/05/1515-10هرهفتهشنبهسید کمال واعظی20تحلیل رفتاری در نهادهای اداری1250139501دکتریخط مشی گذاری 

151401/04/049-13هرهفتهپنج شنبهمجتبی امیری20مبانی فلسفی تئوریهای مدیریت دولتی2250139401دکتریخط مشی گذاری 

201401/04/0711-18هرهفتهچهارشنبهسید کمال واعظی20سمینار در مسائل تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی2250143101دکتریخط مشی گذاری

111401/04/089-9هرهفتهپنج شنبهعباس منوریان20تئوریهای خط مشی گذاری های عمومی2250142701دکتریخط مشی گذاری 

4دکتریخط و مشی گذاری 

5دکتریخط و مشی گذاری 

180رساله8250152001و7و6دکتریخط و مشی گذاری 

...  و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)

         ترم در انتظارتصویب 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 منابع انسانی- مدیریت دولتی:       رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

151401/04/049-13هرهفتهپنج شنبهعباس منوریان20نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت2250139301دکتریمدیریت منابع انسانی

111401/04/0611-9هر هفتهپنج شنبهعباس نرگسیان11فلسفه علم و روش شناسی تحقیق2250142601دکتریمدیریت منابع انسانی

121401/04/089-10هرهفتهچهارشنبهحسن بودالیی20مدیریت دولتی و نهادهای سیاسی2250139701دکتریمدیریت منابع انسانی

4دکتریمدیریت منابع انسانی

5دکتریمدیریت منابع انسانی

180رساله8250152001و7و6دکتریمدیریت منابع انسانی

.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

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

...   و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)



دکتری: مقطع جغرافیا و برنامه ریزی شهری:       رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

161401/04/0410-14هر هفتهپنجشنبهحسین منصوریان20چالش ها و مسائل توسعه شهری2250191201دکتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

101401/04/069-8هر هفتهچهارشنبهکرامت اله زیاری20(...رشد هوشمند، شهر خالقو  )تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری2250193101دکتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

141401/04/119-12هر هفتهپنجشنبهاحمدپوراحمد20اسالمی- برنامه ریزی شهرهای ایرانی2250193301دکتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

151401/04/1311-13هر هفتهچهارشنبهکرامت اله زیاری11برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی شهرها2250193501دکتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

191401/04/1511-17هر هفتهچهارشنبهحسین حاتمی نژاد20(جبرانی)محیط طبیعی شهر2250664401دکتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

3,4دکتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

5دکتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

200رساله8252003301و7و6دکتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

...  و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

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

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطعجغرافیای سیاسی:       رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

101401/04/049-8هر هفتهچهارشنبهرسول افضلی20اصول روابط بین الملل دیپلماسی و فنون تجزیه و تحلیل ژئوپلیتیکی2250194801دکتریجغرافیای سیاسی

161401/04/0611-14هر هفتهپنجشنبهکیومرث یزدان پناه درو20(ایران و جهان)اقتصاد سیاسی 2250195301دکتریجغرافیای سیاسی

161401/04/119-14هر هفتهچهارشنبهمرجان بدیعی ازنداهی20(محلی، ملی، منطقه ای، کروی)ساخت های سیاسی فضایی2250194901دکتریجغرافیای سیاسی

101401/04/1311-8هر هفتهپنجشنبهبهادر زارعی20مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران225019521دکتریجغرافیای سیاسی

3,4دکتریجغرافیای سیاسی

5دکتریجغرافیای سیاسی

200رساله8252003301و7و6دکتریجغرافیای سیاسی
دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

...  و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

.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 سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی:       رشته تحصیلی 

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

161401/04/0411-14هر هفتهچهارشنبهنجمه نیسانی سامانی11محاسبات نرم در علوم اطالعات زمین2250191601دکتریسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

101401/04/069-8هر هفتهچهارشنبهمجیدکیاورز مقدم/علی درویشی بلورانی11تکنیکهای ادغام داده های سنجش از دور2250193201دکتریسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

161401/04/119-14هر هفتهپنجشنبهسیدیوسف عرفانی فرد/عطااله عبدالهی کاکرودی11کاربرد داده های سنجش از دور در پایش محیطی2250188001دکتریسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

101401/04/1311-8هر هفتهپنجشنبهمحمدرضا جلوخانی نیارکی11سامانه های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی2250188101دکتریسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

3,4دکتریسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

5دکتریسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

200رساله8252003301و7و6دکتریسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

...  و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)

.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:مقطع بازیابی اطالعات و دانش- علم اطالعات و دانش شناسی : رشته

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

آزمون

10:301401/04/0410-8:30هر هفتهپنجشنبهنادر نقشینه20سیبرنتیک و ارتباطات2250171501دکتری علم اطالعات و دانش شناسی

151401/04/0610-13هر هفتهپنجشنبهنادر نقشینه11معماری اطالعات2250171701دکتری علم اطالعات و دانش شناسی

121401/04/0810-10هر هفتهجمعهعلی کاظمی/ فاطمه فهیم نیا11وب معنایی و هستی شناسی2250171901دکتری علم اطالعات و دانش شناسی

151401/04/1110-13هر هفتهجمعهعلی کاظمی/فاطمه فهیم نیا11تحلیل متن و دانش کاوی2250171801دکتری علم اطالعات و دانش شناسی

3,4دکتری علم اطالعات و دانش شناسی

5دکتری علم اطالعات و دانش شناسی

180رساله8250152001و7و6دکتری علم اطالعات و دانش شناسی

.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

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

...  و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری: مقطععلوم ارتباطات   :   رشته تحصیلی

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روزکالس(دکتر)مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

امتحان

121401/04/059-10هر هفتهپنجشنبهعلیرضا دهقان نیری20(جبرانی)رویکردهای نظری در مطالعات ارتباطی و رسانه ای2250630601دکتریعلوم ارتباطات

17:301401/04/079-15:30هر هفتهپنجشنبهحامد حاجی حیدری20فرهنگ مجازی2250631001دکتریعلوم ارتباطات

191401/04/1411-17هر هفتهچهارشنبهمهدی منتظر قائم20رسانه ها و ارتباطات جهانی2250631501دکتریعلوم ارتباطات

121401/04/129-10هر هفتهشنبهعبداله بیچرانلو حسن20مطالعات رسانه های دیداری سنتی و نوین2250632601دکتریعلوم ارتباطات

4دکتریعلوم ارتباطات

5دکتریعلوم ارتباطات

180رساله8252003401و7و6دکتریعلوم ارتباطات

.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

دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

...  و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

         ترم در انتظارتصویب موضوع رساله



دکتری:مقطع جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه :  رشته

درسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی
واحد 

نظری

واحد 

عملی
روز کالسدکتر/مدرس

هفته 

برگزاری
امتحانساعت کالس

ساعت 

آزمون

111401/04/0610-9هر هفتهجمعهحمید پارسانیا20اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان پیشرفته225063431دکتریجامعه شناسی اقتصادی و توصعه

181401/04/1310-16هر هفتهسه شنبهتقی آزادارمکی20نظریه های معاصر توسعه2250633601دکتریجامعه شناسی اقتصادی و توصعه

161401/04/0410-14هر هفتهپنجشنبهحسین راغفر20جامعه شناسی اقتصادی پیشرفته225063371دکتریجامعه شناسی اقتصادی و توصعه

151401/04/1510-13هر هفتهیکشنبهسید محمدعلی توکل کوثری20جامعه شناسی علم و تکنولوژی پیشرفته2250636001دکتریجامعه شناسی اقتصادی و توصعه

3,4دکتریجامعه شناسی اقتصادی و توصعه

5دکتریجامعه شناسی اقتصادی و توصعه

180رساله8252003401و7و6دکتریجامعه شناسی اقتصادی و توصعه
دانشجو پس از کسب نمره قبولی آزمون جامع و دفاع ازطرح پیشنهادی رساله  

.می تواند واحد رساله را اخذ نماید (پروپزوال)

.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

...  و5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم  . (مهلت و سنوات مجاز برای شرکت دانشجو درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است)ترم در انتظار  برگزاری آزمون جامع 

پس از واریز شهریه ترم از طریق (ترم در انتظار آزمون جامع و در انتظار تصویب موضوع پروپزال )دکتری 

.انجام می گیرد  (razieh.kazazi@guest.ut.ac.ir )پردیس و ایمیل به کارشناس مربوطه 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1400-1401برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 


