
دکتری:مقطع بیوانفورماتیک:    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

30الگوریتم های بیوانفورماتیک2۲۵۰۳۰۶۷01دکتریبیوانفورماتیک
دکتر نجمه صالحی

دکتر کاوه کاوسی

یكشنبه

سه شنبه

16-17:30

16-17:30
14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۴هر هفته

10سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۷هر هفته20-18سه شنبهدکتر محمدحسین کریمی جعفری20مدل سازی شبكه های متابولیک2۲۵۰۳۱۵۴01دکتریبیوانفورماتیک

14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۱هر هفته19-17دوشنبهدکتر سجاد قرقانی20طراحی محاسباتی دارو2۲۵۰۳۰۶۸01دکتریبیوانفورماتیک

20یادگیری ماشین2۲۵۰۳۱۵۵01دکتریبیوانفورماتیک
دکتر کاوه کاوسی

دکتر علیرضا فتوحی  سیاه پیرانی
10سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۴هر هفته19-17چهارشنبه

4دکتریبیوانفورماتیک

5دکتریبیوانفورماتیک

18رساله8250226801و7و6دکتریبیوانفورماتیک

. 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

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن

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

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

(ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دکتری پس از واریز شهریه ترم از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس 5 و 4     استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irبه آدرس 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری بین الملل :مقطع بیوانفورماتیک:    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

30الگوریتم های بیوانفورماتیک2۲۵۰۳۰۶۷02دکتریبیوانفورماتیک
دکتر کاوه کاوسی

دکتر علیرضا فتوحی  سیاه پیرانی

یكشنبه

سه شنبه

17:30-19

17:30-19
14یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته

20یادگیری ماشین2۲۵۰۳۱۵۵02دکتریبیوانفورماتیک
دکتر کاوه کاوسی

دکتر علیرضا فتوحی  سیاه پیرانی
10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هر هفته20:30-18:30چهارشنبه

21بیوانفورماتیک پیشرفته2۲۵۰۳۰۶۶01دکتریبیوانفورماتیک
دکتر علی مسعودی نژاد

دکتر علی ابراهیمی

دوشنبه

پنج شنبه

17-18:30

17-18:30
14یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۲هر هفته

20مباحث ویژه در بیوانفورماتیک2۲۵۰۳۰۴۴01دکتریبیوانفورماتیک
دکتر سجاد قرقانی

دکتر علیرضا فتوحی  سیاه پیرانی
10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته20:30-18:30شنبه

4دکتریبیوانفورماتیک

5دکتریبیوانفورماتیک

18رساله8250226801و7و6دکتریبیوانفورماتیک

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

 دکتری پس از واریز شهریه ترم از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس 5 و 4     استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (ارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irبه آدرس 
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

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن



دکتری: مقطع نانوشیمی گرایش نانوسوپرامولكول:     رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

30مباحثی در نانوشیمی2۲۵۰۳۱۰۷01دکترینانوشیمی 
دکتر طاهر علیزاده

دکتر احمد امیری
14سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۷هر هفته18-15چهارشنبه

30مباحثی در نانوشیمی و نانوفناوری2۲۵۰۳۱۰۵01دکترینانوشیمی 
دکترسیدمرتضی فامیل فرنیا 

دکتر حسین مهدوی
14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۱هر هفته13-10پنج شنبه

30نانوساختارهای خودآرا2۲۵۰۳۰۵۷01دکترینانوشیمی 
دکتر فرنوش فرید بد

دکتر پرویز رشیدی رنجبر
شنبه

15:30-17

17-18:30
10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته

22503109دکترینانوشیمی 

4و3دکترینانوشیمی 

5دکترینانوشیمی 

22رساله8250309401و7و6دکترینانوشیمی 

24رساله8250306101و7و6دکترینانوشیمی

. 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  

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

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

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 از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس 5و4و3   استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irبه آدرس 



دکتری: مقطع علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی:  رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

40علوم اعصاب محاسباتی2۲۵۰۳۱۶۴01دکتریعلوم کامپیوتر 
دکتر محمدرضا ابوالقاسمی 

دکتر عبدالحسین وهابی

شنبه

جمعه

16-18

14-16
10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هر هفته

دکتر محمد هادی بكایی40پردازش زبان های طبیعی2۲۵۰۳۱۶۶01دکتریعلوم کامپیوتر
یكشنبه 

سه شنبه

17-19

17-19
14چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته

4دکتریعلوم کامپیوتر

5دکتریعلوم کامپیوتر

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن20رساله8۲۵۲۰۰۳۳01و7و6دکتریعلوم کامپیوتر

1400-1401برنامه 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

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

 دکتری پس از واریز شهریه ترم از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس به 5و4   استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irآدرس 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



دکتری:        مقطع زیست شناسی سلولی و مولكولی:   رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۷هر هفته12-10پنج شنبهدکتر شاهرخ صفریان20گیرنده های درون سلولی در تكثیر و تمایز2۲۵۰۳۰۸۳01دکتریزیست شناسی

14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۱هر هفته18-16سه شنبهدکترکلثوم اینانلو راحتلو20اپیژنتیک در زیست شناسی و پزشكی2۲۵۰۳۰۷۳01دکتریزیست شناسی

20مباحث ویژه علوم سلولی و مولكولی2۲۵۰۳۰۷۰01دکتریزیست شناسی

دکتر نسرین معتمد

دکترکلثوم اینانلو راحتلو

دکتر مریم شاه حسینی

دکتر سید محمود عرب نجفی

10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته20-18پنج شنبه

4و3دکتریزیست شناسی

5دکتریزیست شناسی

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن22رساله8250309401و7و6دکتریزیست شناسی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 دکتری پس از واریز شهریه ترم از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس 5و4و3   استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم 

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irبه آدرس 

. 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 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



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

20اصول و روش های سلولی و مولكولی2۲۵۰۳۰۸۱01ارشدزیست شناسی

دکتر نسرین معتمد

دکترکلثوم اینانلو راحتلو

دکتر مهریار امینی نسب

دکتر سید محمود عرب نجفی

14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۴هرهفته18-16پنج شنبه

20فرایندهای تنظیمی و ترارسانی2۲۵۰۳۰۸۰01ارشدزیست شناسی
دکتر سید محمود عرب نجفی

دکتر مریم شاه حسینی
10دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۶هرهفته18-16سه شنبه

14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۱هرهفته20-18سه شنبهدکتر سیدجالل زرگر20ساختار ماکرومولكول های زیستی2۲۵۰۳۰۸۲01ارشدزیست شناسی

10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هرهفته19-17یكشنبهدکتر سیدجالل زرگر20زیست شناسی پرتوی ملكولی2۲۵۰۳۰۸۶01ارشدزیست شناسی

14دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۳هرهفته15-13پنج شنبهدکتر حمید مباشری20بیوفیزیک سلولی2۲۵۰۳۰۱۴01ارشدزیست شناسی

10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هرهفته18-16چهارشنبهدکتر سید محمود عرب نجفی20سازوکارهای سلولی و مولكولی سرطان2۲۵۰۳۰۸۹01ارشدزیست شناسی

22503109ارشدزیست شناسی

60پایان نامه4۲۵۲۰۰۳۱01ارشدزیست شناسی

اگر میانگین نمرات.دانشجو مقطع کارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند و حداکثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

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



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۷هر هفته19-16یكشنبهدکتر عزت اله عباسیان30مدیریت و سیاست گذاری در سطح ملی2250160401دکتریسیاستگذاری 

14سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۴هر هفته12-9پنج شنبهدکتر محسن نظری30فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی2250160801دکتریسیاستگذاری 

4دکتریسیاستگذاری 

5دکتریسیاستگذاری 

18رساله8250226801و7و6دکتریسیاستگذاری 

. 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

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن

1400-1401برنامه 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 از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس به 5و4   استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم(درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irآدرس 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۲هر هفته19-16 شنبهدکتر عزت اله عباسیان30مدیریت و سیاست گذاری در سطح ملی2250160402دکتریسیاستگذاری بین الملل

14یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته17-14پنج شنبهدکتر رزا هندیجانی30فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی2250160803دکتریسیاستگذاری بین الملل

4دکتریسیاستگذاری بین الملل

5دکتریسیاستگذاری بین الملل

18رساله8250226801و7و6دکتریسیاستگذاری بین الملل

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

 دکتری پس از واریز شهریه ترم از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس به 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم (درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irآدرس 
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

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دکتری:مقطع مدیریت بازاریابی- مدیریت بازرگانی :  رشته تحصیلی   

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14یكشنبه۱۴۰۱/05/09هر هفته19:30-16:30پنج شنبهدکتر محسن نظری30مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت1250160701دکتریبازاریابی-بازرگانی

14پنج شنبه۱۴۰۱/۰5/13هر هفته16:30-13:30چهارشنبهدکتر وحید ناصحی فر30مدیریت فروش و بازار1250130701دکتریبازاریابی-بازرگانی

14سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۴هر هفته12-9پنج شنبهدکتر محسن نظری30فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی2۲۵۰۱۶۰۸01دکتریبازاریابی-بازرگانی

14دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۶هر هفته20-17پنج شنبهدکتر محمدرحیم اسفیدانی30بازاریابی صنعتی2250130401دکتریبازاریابی-بازرگانی

4دکتریبازاریابی-بازرگانی

5دکتریبازاریابی-بازرگانی

18رساله8250226801و7و6دکتریبازاریابی- بازرگانی 

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 دکتری پس از واریز شهریه ترم از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس به 5و4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irآدرس 

. 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

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن

1400-1401برنامه 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 بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی   :    رشته تحصیلی

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشكیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
14یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته17-14پنج شنبهدکتر رزا هندیجانی30فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی2250160803دکتری

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
14دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۳هر هفته20-17دوشنبهدکتر امیر خانلری30سمینار در مسایل بازاریابی2250664501دکتری

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
4دکتری

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
5دکتری

بازاریابی-بازرگانی

بین الملل
18رساله8250226801و7و6دکتری

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن

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

 دکتری پس از واریز شهریه ترم از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس به 5 و 4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم(درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irآدرس 
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 

تشكیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هر هفته19-16پنج شنبهدکتر حسن بودالیی30تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی2۲۵۰۱۴۲۲01دکتریرفتارسازمانی

14چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته12-9پنج شنبهدکتر طهمورث حسنقلی پور30فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی2۲۵۰۱۶۰۸02دکتریرفتارسازمانی

4دکتریرفتارسازمانی

5دکتریرفتارسازمانی

18رساله8250226801و7و6دکتریرفتارسازمانی

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

.می توانید واحد رساله را اخذ نمایید (پروپوزال)دفاع ازطرح پیشنهادی رساله - 2آزمون جامع و کسب نمره قبولی - 1: پس از گذراندن

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

 دکتری پس از واریز شهریه ترم از طریق سامانه تیكت گذاری پردیس به 5و4استثناً انتخاب واحد فقط برای دانشجویان ترم(درارزیابی جامع حداکثر تا پایان نیمسال چهارم است

.  با کارشناس مربوطه انجام می گیرد its3.ut.ac.irآدرس 

. 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 کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هر هفته12-9جمعهدکتر صادق قادری کنگاوری30مدیریت استراتژیک2250107001ارشداستراتژی

10یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته16-13پنج شنبهدکتر رضا امیدی فر30مدیریت رفتار سازمانی2250155501ارشداستراتژی

14یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۲هر هفته20-17پنج شنبهدکتر آلبرت بغزیان30روش های تحقیق کسب و کار 2250155901ارشداستراتژی

10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته17-14جمعهدکتر عزت اله اصغری زاده30تصمیم گیری برای مدیران2250147601ارشداستراتژی

14دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۶هر هفته19-16دوشنبهدکتر حمیدرضا عزتی30پیاده سازی استراتژی4250161201ارشداستراتژی

10سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۴هر هفته21-18پنج شنبهدکتر رضا تهرانی30مدیریت مالی4250155701ارشداستراتژی

60پایان نامه4252003101ارشداستراتژی

اگر میانگین نمرات.دانشجو مقطع کارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند و حداکثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هر هفته18-15چهارشنبهدکتر محمد حقیقی30مدیریت استراتژیک2250107003ارشداستراتژی بین الملل

10یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۲هر هفته11-8پنج شنبهدکتر مهدی ابزری30مدیریت رفتار سازمانی2250155503ارشداستراتژی بین الملل

10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته16-13پنج شنبهدکتر آلبرت بغزیان30روش های تحقیق کسب و کار 2250155902ارشداستراتژی بین الملل

14یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته19-16سه شنبهدکتر امین عطاری30مباحث منتخب2۲۵۰۴۱۹۵01ارشداستراتژی بین الملل

1400-1401برنامه 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

9یكشنبه1401/05/09هر هفته17-14جمعهدکتر بهزاد هدهدی30نظریه های سازمان و مدیریت1250147401ارشدفناوری

9سه شنبه 1401/05/11هر هفته20-17دوشنبهدکتر عزت اله عباسیان30اصول اقتصاد1250147501ارشدفناوری

9پنج شنبه1401/05/13هر هفته13-10پنج شنبهدکتر عاطفه حصارکی30مدیریت بازاریابی1250147801ارشدفناوری

9چهارشنبه1401/05/19هر هفته19-16پنج شنبهدکتر شكراله خواجوی30حسابداری برای مدیران1250104201ارشدفناوری

1400-1401برنامه 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

14چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هر هفته17-14پنج شنبهدکتر ابوالقاسم ابراهیمی30مدیریت استراتژیک2250107002ارشدفناوری

10یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته13-10پنج شنبهدکتر رضا بغدادچی30مدیریت رفتار سازمانی2250155502ارشدفناوری

14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۱هر هفته20-17شنبهدکتر جعفر گل محمدی30اخالق و احكام کسب و کار2250155801ارشدفناوری

10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته20-17چهارشنبهدکترمهرداد مهرکام30سیستم های اطالعاتی مدیریت2250102901ارشدفناوری

10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته20-17چهارشنبهدکترمهرداد مهرکام30سیستم های اطالعاتی مدیریت4250102901ارشدفناوری

14سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۷هر هفته19-16یكشنبهدکتر منوچهر انصاری30مدیریت استراتژیک فن آوری4250614201ارشدفناوری

60پایان نامه4252003101ارشدفناوری

اگر میانگین نمرات.دانشجو مقطع کارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند و حداکثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

1400-1401برنامه 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

14چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هر هفته12-9جمعهدکتر صادق قادری30مدیریت استراتژیک2250107001ارشدرفتار سازمانی و منابع انسانی

10یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته16-13پنج شنبهدکتر رضا امیدی فر30مدیریت رفتار سازمانی2250155501ارشدرفتار سازمانی و منابع انسانی

14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۱هر هفته20-17شنبهدکتر جعفر گل محمدی30اخالق و احكام کسب و کار2250155801ارشدرفتار سازمانی و منابع انسانی

10سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۴هر هفته15-12جمعهدکتر رضا تهرانی30مدیریت مالی2250155702ارشدرفتار سازمانی و منابع انسانی

10سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۷هر هفته19-16چهارشنبهدکتر مهرداد استیری 30مدیریت منابع انسانی پیشرفته4250622001ارشدرفتار سازمانی و منابع انسانی

14دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۳هر هفته17-14پنج شنبهدکترسهیال فراهانی بورقانی30مدیریت بین فرهنگی4250622601ارشدرفتار سازمانی و منابع انسانی

60پایان نامه4252003101ارشدرفتار سازمانی و منابع انسانی

اگر میانگین نمرات.دانشجو مقطع کارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند و حداکثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

1400-1401برنامه 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

9یكشنبه1401/05/09هر هفته17-14جمعهدکتر بهزاد هدهدی30نظریه های سازمان و مدیریت1250147401ارشدبازاریابی

9سه شنبه 1401/05/11هر هفته20-17دوشنبهدکتر عزت اله عباسیان30اصول اقتصاد1250147501ارشدبازاریابی

9پنج شنبه1401/05/13هر هفته13-10پنج شنبهدکتر عاطفه حصارکی30مدیریت بازاریابی1250147801ارشدبازاریابی

9چهارشنبه1401/05/19هر هفته19-16پنج شنبهدکتر شكراله خواجوی30حسابداری برای مدیران1250104201ارشدبازاریابی

1400-1401برنامه 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

14چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هر هفته17-14پنج شنبهدکتر ابوالقاسم ابراهیمی30مدیریت استراتژیک2250107002ارشد بازاریابی

10یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته13-10پنج شنبهدکتر رضا بغدادچی30مدیریت رفتار سازمانی2250155502ارشد بازاریابی

14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۱هر هفته19-16چهارشنبهدکتر مهدی هاشمی30مدیریت عملیات2250155601ارشد بازاریابی

10سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۴هر هفته15-12جمعهدکتر رضا تهرانی30مدیریت مالی2250155702ارشد بازاریابی

10دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۳هر هفته18-15چهارشنبهدکتر مسعود کیماسی30تحقیقات بازاریابی4250105501ارشد بازاریابی

14دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۶هر هفته12-9پنج شنبهدکتر آلبرت بغزیان30رفتار مصرف کننده4250161401ارشد بازاریابی

60پایان نامه4252003101ارشد بازاریابی

اگر میانگین نمرات.دانشجو مقطع کارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند و حداکثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



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

ساعت روزمدرسعملیتئوریدرسگروهکد درسترممقطعرشته تحصیلی

هفته 

تشکیل 

کالسها

تاریخ امتحان
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

14چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۸هر هفته18-15چهارشنبهدکتر محمد حقیقی30مدیریت استراتژیک2250107003ارشدبازاریابی بین الملل

10یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۲هر هفته11-8پنج شنبهدکتر مهدی ابزری30مدیریت رفتار سازمانی2250155503ارشدبازاریابی بین الملل

10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته16-13پنج شنبهدکتر آلبرت بغزیان30روش های تحقیق کسب و کار 2250155902ارشدبازاریابی بین الملل

14یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته19-16سه شنبهدکتر امین عطاری30مباحث منتخب2250419501ارشدبازاریابی بین الملل

1400-1401برنامه 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

9یكشنبه1401/05/09هر هفته12-10جمعهدکتر بهزاد هدهدی20نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته1250163101ارشد مدیریت بازرگانی

9سه شنبه1401/05/11هر هفته18-16دوشنبهدکتر غالمحسین مسلمانی نوش آبادی20تحلیل آماری1250123901ارشد مدیریت بازرگانی

9پنج شنبه1401/05/13هر هفته15-13پنج شنبهدکتر سعید عربلوی مقدم20بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته1250163201ارشد مدیریت بازرگانی

9شنبه1401/05/15هر هفته13-11پنج شنبهدکتر حسن بودالیی20مدیریت منابع انسانی پیشرفته1250138501ارشد مدیریت بازرگانی

9چهارشنبه1401/05/19هر هفته18-16چهارشنبهدکتر جعفر گل محمدی20اخالق و احكام کسب و کار1250163301ارشد مدیریت بازرگانی

1400-1401برنامه 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

14یكشنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۵هر هفته20-18چهارشنبهدکتر محمد حقیقی20مدیریت استراتژیک پیشرفته2250137501ارشد مدیریت بازرگانی

10سه شنبه۱۴۰۱/۰۴/۰۷هر هفته12-10پنج شنبهدکتر عاطفه حصارکی20مدیریت رفتار مصرف کننده2250163401ارشد مدیریت بازرگانی

14شنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۱هر هفته16-14چهارشنبهدکتر امید محمودیان20کاربرد تئوری تصمیم گیری2250163501ارشد مدیریت بازرگانی

14دوشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۳هر هفته17-15پنج شنبه دکتر سعید عربلوی مقدم20مدیریت تبلیغات و برند2250163701ارشد مدیریت بازرگانی

10چهارشنبه۱۴۰۱/۰۴/۱۵هر هفته15-13پنج شنبه دکتر محسن نظری20روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت2250163601ارشد مدیریت بازرگانی

40پایان نامه5252003001و4ارشد مدیریت بازرگانی

اگر میانگین نمرات.دانشجو مقطع کارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند و حداکثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

.چنانچه دانشجویی در طی دوره، دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.  باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط است14دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 

1400-1401برنامه کالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


