
استراتژی - MBA: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9چهارشنبه97/04/06شاه قاسمی20نظریه های ارتباطات و اقناع2250127601دكتریمدیریت رسانه

9جمعه97/04/08گیویان20شیوه های جدید تحلیل محتوی پیام های ارتباطی2250159301دكتریمدیریت رسانه

9شنبه97/04/09سعیدآبادی20زبان تخصصی2250119201دكتریمدیریت رسانه

9سه شنبه97/04/05سعیدآبادی30جامعه شناسی فرهنگی ایران2250181801دكتریمدیریت رسانه

9چهارشنبه97/04/06شاه قاسمی20نظریه های ارتباطات و اقناع3250127601دكتریمدیریت رسانه

9جمعه97/04/08گیویان20شیوه های جدید تحلیل محتوی پیام های ارتباطی3250159301دكتریمدیریت رسانه

9پنجشنبه97/04/07اصغری زاده20تجزیه و تحلیل مدل های كمی در تصمیم گیری3250127501دكتریمدیریت رسانه

9شنبه97/04/09سعیدآبادی20زبان تخصصی3250119201دكتریمدیریت رسانه

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع4دكتریمدیریت رسانه

گروه علوم اجتماعی و رفتاری

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطع مدیریت رسانه



               بازاریابی - MBA: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9سه شنبه97/03/29بغزیان20نهادهای پولی و مالی بین المللی6250196601كارشناسیمدیریت مالی

9سه شنبه97/04/05عباسیان20توسعه اقتصادی و برنامه ریزی6250196201كارشناسیمدیریت مالی

9جمعه97/04/08بودالیی30مدیریت منابع انسانی6250196301كارشناسیمدیریت مالی

9یکشنبه97/04/03تهرانی40مبانی مدیریت سرمایه گذاری6250196401كارشناسیمدیریت مالی

9جمعه97/04/01میرلوحی30مبانی مهندسی مالی6250196701كارشناسیمدیریت مالی

9چهارشنبه97/04/06علیدادی20انقالب اسالمی ایران6252000901كارشناسیمدیریت مالی

9شنبه97/04/09گلمحمدی20دانش خانواده و جمعیت6252001801كارشناسیمدیریت مالی

9جمعه97/04/01آكوچکیان01تربیت بدنی6250201901كارشناسیمدیریت مالی

9جمعه97/04/01رجبی01تربیت بدنی6250201902كارشناسیمدیریت مالی

9چهارشنبه97/04/06میرلوحی20سمینار تخصصی2250602101دكتریمهندسی مالی

9پنجشنبه97/04/07ایروانی20مباحث پیشرفته در ابزارهای اسالمی2250602201دكتریمهندسی مالی

9شنبه97/04/09تهرانی20تئوری پرتقوی و تخصیص دارایی2250602301دكتریمهندسی مالی

9شنبه97/04/09تهرانی20روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری2250601901ارشدمهندسی مالی 

9چهارشنبه97/04/06میرلوحی20مهندسی مالی پیشرفته2250601701ارشدمهندسی مالی 

9یکشنبه97/04/03ایروانی20ابزارهای مالی اسالمی2250601601ارشدمهندسی مالی 

9یکشنبه97/03/27شیرزادی20مدیریت مالی پیشرفته2250601301ارشدمهندسی مالی 

9سه شنبه97/03/29بغزیان20اقتصادسنجی مالی2250601401ارشدمهندسی مالی 

9پنجشنبه97/03/31عباسیان20حقوق مالیه عمومی2250602001ارشدمهندسی مالی 

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

مدیریت و مهندسی مالی



فناوری اطالعات - MBA: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9سه شنبه97/03/29پوراحمد20برنامه ریزی گردشگری2250193201دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9یکشنبه97/03/27پوراحمد20اسالمی-برنامه ریزی شهرهای ایرانی2250193301دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9پنجشنبه97/03/31زیاری20برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی شهرها2250193501دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

جغرافیای برنامه ریزی 

شهری
9جمعه97/04/01زیاری20تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری225193101دكتری

جغرافیای برنامه ریزی 

شهری
2250197201دكتری

كاربرد آمار و سیستم اطالعات جغرافیایی در برنامه ریزی 

(ج)شهری
9چهارشنبه97/03/30رجایی20

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطع  جغرافیا برنامه ریزی شهری                                                      



مدیریت بازرگانی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9جمعه97/04/01مقصودی20ژئومورفولوژی و مدیریت مناطق خشک2250195401دكتریژئومورفولوژی

9شنبه97/04/02حسینی20ژئومورفولوژی رودخانه ای با تاكید برا یران2250195601دكتریژئومورفولوژی

9یکشنبه97/04/03زمانزاده20ژئومورفولوژی كارست2250196001دكتریژئومورفولوژی

9سه شنبه97/04/05جعفربیگلو20ژئومورفولوژی و مخاطرات دامنه ها2250196101دكتریژئومورفولوژی

دكتری: مقطع                                   جغرافیا برنامه ریزی روستاییبازاریابی- مدیریت بازرگانی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

2250194201دكتریبرنامه ریزی روستایی
مدیریت كارآفرینی در برنامه ریزی توسعه اقتصاد 

روستایی
9جمعه97/04/01قدیری20

2250194301دكتریبرنامه ریزی روستایی
تحلیل نظام سیاست گذاری  و برنامه ریزی توسعه 

روستایی
9شنبه97/04/02دادور خانی20

9یکشنبه97/04/03دربان آستانه20كالبدی سکونتگاههای روستایی-توسعه پایدار فضایی2250194701دكتریبرنامه ریزی روستایی

9سه شنبه97/04/05رضوانی20شهری و پایدار مناطق روستایی-پیوندهای روستایی2250194101دكتریبرنامه ریزی روستایی

2250197201دكتریبرنامه ریزی روستایی
كاربرد آمار و سیستم اطالعات جغرافیایی در برنامه ریزی 

شهری
9چهارشنبه97/03/30رجایی20

ژئومورفولوژی

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



سیاستگذاری بازرگانی- مدیریت بازرگانی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9پنجشنبه97/03/31طالبی20ایجاد و رشد كسب و كار2250600101دكتریكارافرینی

9پنجشنبه97/03/31رضوانی20پیش بینی بازار2250600201دكتریكارافرینی

2250600301دكتریكارافرینی
مباحث ویژه ایجاد كسب و كار در : سمینار در كارآفرینی

ایران
14پنجشنبه97/03/31محمدكاظمی20

14چهارشنبه97/03/30یدالهی20بنیان های نظری كارآفرینی2250600401دكتریكارافرینی

9چهارشنبه97/03/30مباركی20مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی2250600501دكتریكارافرینی

9چهارشنبه97/03/30طالبی20مدیریت نواوری و تکنولوژی سازمانی2250600601ارشدكارافرینی

9پنجشنبه97/03/31رضوانی20كسب و كار بین المللی2250600701ارشدكارافرینی

9سه شنبه97/03/29محمدكاظمی20طراحی و تدوین كسب وكار2250600801ارشدكارافرینی

9جمعه97/04/01محمدكاظمی20كارآفرینی در بستر فناوری اطالعات2250600901ارشدكارافرینی

9شنبه97/04/02یدالهی20تئوریهای كارافرینی2250601001ارشدكارافرینی

9یکشنبه97/04/03مباركی20مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته2250601101ارشدكارافرینی

كارآفرینی                                                                

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع مدیریت تحقیق در عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9یکشنبه97/03/27بدیعی20(محلی،ملی،منطقه ای،كروی)ساخت های سیاسی فضایی2250194901دكتریجغرافیای سیاسی

2250194801دكتریجغرافیای سیاسی
اصول روابط بین الملل، دیپلماسی و فنون تجزیه و تحلیل 

ژئوپلیتیکی
9چهارشنبه97/03/30افضلی20

9پنجشنبه97/03/31زارعی20مناطق ژئوپلیتیکی حوزه پیرامونی ایران2250195201دكتریجغرافیای سیاسی

9جمعه97/04/01یزدان پناه20(یران و جهان)اقتصاد سیاسی 2250195301دكتریجغرافیای سیاسی

جغرافیای سیاسی

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



كارشناسی ارشد:مقطع مدیریت تولید در عملیات: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9یکشنبه97/03/27فراهانی20مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی2250120801ارشد مدیریت جهانگردی

9چهارشنبه97/03/30فراهانی20مدیریت كیفیت جامع در صنعت جهانگردی2250196801ارشد مدیریت جهانگردی

9شنبه97/04/02بغزیان20(در صنعت جهانگردی)حسابداری مدیریت 2250196901ارشد مدیریت جهانگردی

9پنجشنبه97/04/07اصغری زاده20روش های كمی در جهانگردی2250124401ارشد مدیریت جهانگردی

2250197101ارشد مدیریت جهانگردی
تحقیقات )سمینار در مسائل بازاریابی جهانگردی

(بازاریابی
9سه شنبه97/04/05سعیدآبادی20

9شنبه97/04/09حقیقی20بازاریابی بین المللی در جهانگردی2250197001ارشد مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی          

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطع مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9سه شنبه97/03/29نرگسیان20فلسفه علم و روش شناسی تحقیق2250142601دكتریخط و مشی گذاری

9شنبه97/04/02منوریان20خط مشی گذاری و تحلیل سیاست های دولت2250139801دكتریخط و مشی گذاری

9پنجشنبه97/03/31پورعزت20تئوری های خط مشی گذاری عمومی2250142701دكتریخط و مشی گذاری

9سه شنبه97/03/29نرگسیان20فلسفه ی علم وروش شناسی تحقیق3250142602دكتریخط و مشی گذاری

9چهارشنبه97/03/30منوریان20تئوری های خط مشی گذاری عمومی3250142702دكتریخط و مشی گذاری

9پنجشنبه97/03/31پورعزت20مدیریت مسائل عمومی3250140101دكتریخط و مشی گذاری

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

تصمیم گیری و خط مشی گذاری                                



مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9جمعه97/04/01فراهانی30مدیریت رفتار سازمانی2250155501ارشداستراتژی

9یکشنبه97/03/27جعفرنژاد30مدیریت عملیات2250155601ارشداستراتژی

9سه شنبه97/03/29تهرانی30مدیریت مالی2250155701ارشداستراتژی

9پنجشنبه97/03/31نیکوكار30مدیریت استراتژیک2250107001ارشداستراتژی

9پنجشنبه97/04/07اصغری زاده20(جبرانی)تحلیل آماری 2250123001ارشداستراتژی

9شنبه97/04/02بودالیی30پیاده سازی استراتژی4250161201ارشداستراتژی

9سه شنبه97/04/05نصیری30مدیریت استراتژیک در شركتهای مادر و هلدینگ4250161301ارشداستراتژی

9460از ورودی مهر  ( واحدی48)پایان نامه 42520031ارشداستراتژی

60( واحدی48)پایان نامه 42501313ارشداستراتژی

30( واحدی57)پایان نامه 52501053ارشداستراتژی

ارشد:مقطع مدیریت كسب وكار استراتژی

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



مدیریت منابع انسانی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9یکشنبه97/03/27گل محمدی30اخالق و احکام كسب و كار2250155801ارشدبازاریابی

9شنبه97/04/09بودالیی30مدیریت منابع انسانی2250103201ارشدبازاریابی

9سه شنبه97/03/29حقیقی30استراتژی بازاریابی2250105601ارشدبازاریابی

9پنجشنبه97/04/07اصغری زاده30تصمیم گیری برای مدیران2250147601ارشدبازاریابی

9سه شنبه97/04/05میرا20(جبرانی)روش تحقیق 2250103301ارشدبازاریابی

9شنبه97/04/09میرعمادی30تحقیقات بازاریابی4250105501ارشدبازاریابی

9سه شنبه97/04/05میرا30رفتار مصرف كننده4250161401ارشدبازاریابی

9460از ورودی مهر  ( واحدی48)پایان نامه 42520031ارشدبازاریابی

30( واحدی57)پایان نامه 52501053ارشدبازاریابی

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

ارشد: مقطع بازاریابی-مدیریت كسب وكار



آسیب شناسی ورزشی و حركات اصالحی: رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9شنبه97/04/02بودالیی30مدیریت رفتار سازمانی2250155502ارشدفناوری اطالعات

9یکشنبه97/03/27جعفرنژاد30مدیریت عملیات2250155602ارشدفناوری اطالعات

9سه شنبه97/03/29تهرانی30مدیریت مالی2250155702ارشدفناوری اطالعات

9پنجشنبه97/03/31نیکوكار30مدیریت استراتژیک2250107002ارشدفناوری اطالعات

9پنجشنبه97/04/07اصغری زاده2(جبرانی)تحلیل آماری 2250123002ارشدفناوری اطالعات

9یکشنبه97/04/03جعفرزاده30تجارت الکترونیک4250105701ارشدفناوری اطالعات

9سه شنبه97/04/05جعفرزاده30مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات4250602401ارشدفناوری اطالعات

9460از ورودی مهر  ( واحدی48)پایان نامه 42520031ارشدفناوری اطالعات

60( واحدی48)پایان نامه 42501313ارشدفناوری اطالعات

30( واحدی57)پایان نامه 52501053ارشدفناوری اطالعات

فناوری اطالعات                                     -مدیریت كسب وكار

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



آسیب شناسی ورزشی و حركات اصالحی: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان

9چهارشنبه97/03/30ناخدا11وب معنایی و هستی شناسی2250171901دكتریعلم اطالعات

9پنجشنبه97/03/31ناخدا11تحلیل متن و دانش كاوی2250171801دكتریعلم اطالعات

9شنبه97/04/02فهیم نیا11پردازش زبان طبیعی2250171601دكتریعلم اطالعات

9یکشنبه97/04/03فهیم نیا20سمینار مسایل ویژه بازیابی اطالعات و دانش2250171401دكتریعلم اطالعات

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 4دكتریعلم اطالعات

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله5دكتریعلم اطالعات

آسیب شناسی ورزشی و حركات اصالحی: رشته تحصیلی
درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

تئور

ی

عمل

ی
روز امتحانتاریخ امتحانمدرس

ساعت 

امتحان
14شنبه97/04/09بغزیان20اقتصادسنجی مالی پیشرفته22501857دكتریحسابداری

9شنبه97/04/09آقایی20تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی22501973دكتریحسابداری

9جمعه97/04/08حجازی20توسعه عقاید و افکار حسابداری22501974دكتریحسابداری

9پنجشنبه97/04/07نیکبخت20تئوری ها و پژوهش ها در حسابداری مدیریت22501975دكتریحسابداری

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

علم و اطالعات                                  

 96-97برنامه كالسی و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

حسابداری                                                                   


