
بیوانفورماتیک:  رشته تحصیلی  

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9چهارشنبه98/03/29دكترحمیدرضا مال صالحی20بیوشیمی عالئم سلولی2250303701دكتریبیوانفورماتیک

9جمعه98/03/31دكتر علی مسعودی نژاد21بیوانفورماتیک پیشرفته2250306601دكتریبیوانفورماتیک

9یکشنبه98/04/02دكتر كاوه كاوسی30الگوریتم های بیوانفورماتیک2250306701دكتریبیوانفورماتیک

9سه شنبه98/04/04دكترسجاد قرقانی20طراحی محاسباتی دارو2250306801دكتریبیوانفورماتیک

4250309601دكتریبیوانفورماتیک
سمینار بیوانفورماتیک

فقط دانشجویانی كه ترم قبل نمره قبولی كسب ننموده اند  مجاز به )

(گرفتن این درس هستند

دكتر علی مسعودی نژاد10

4250306802دكتریبیوانفورماتیک
طراحی محاسباتی دارو

فقط دانشجویانی كه ترم قبل نمره قبولی كسب ننموده اند  مجاز به )

(گرفتن این درس هستند

دكتر علی مسعودی نژاد20

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

1397-98برنامه  امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

پروژه



دكتری:مقطعسلولی و مولکولی- زیست شناسی :  رشته تحصیلی   

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز 

امتحان

ساعت 

امتحان

9چهارشنبه98/04/05دكتر مهریار امینی نسب20روشهای تعیین ساختار ماكرومولکولها2250307101دكتریزیست شناسی

9جمعه98/03/31دكترشیده منتصركوهساری20زیست فناوری مولکولی2250307201دكتریزیست شناسی

9یکشنبه98/04/02دكتر نسرین معتمد20گیرنده های درون سلولی در تکثیر و تمایز2250308301دكتریزیست شناسی

دكتری:مقطعنانو سوپوامولکول- نانوشیمی- علوم و فناوری نانو:    رشته تحصیلی 

مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9 شنبه98/03/25دكترپرویز رشیدی رنجبر30 پیشرفته2250310401NMRدكترینانوشیمی 

30مباحثی در نانوشیمی و نانوفناوری2250310501دكترینانوشیمی 

دكتر فامیل فرنیا

 دكتر طاهر علیزاده

 دكتر احمد امیری 

دكتر محبوبه كبیری رنانی

9یکشنبه98/03/26

1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری:مقطعشیمی پلیمر- شیمی :   رشته تحصیلی  

مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
تاریخ 

امتحان

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9یکشنبه98/04/02دكتر علیرضا شاكری30شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها2250309701دكتریپلیمر -شیمی 

9چهارشنبه98/04/05دكترحسین مهدوی30سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها2250309801دكتریپلیمر -شیمی 

كارشناسی ارشد:                         مقطعمدیریت كسب و كار گرایش استراتژی:  رشته تحصیلی  

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9شنبه98/03/25دكتر غالمحسین نیکوكار30مدیریت استراتژیک2250107001ارشداستراتژی

9سه شنبه 98/03/28دكتر عزت اله اصغری زاده30تصمیم گیری برای مدیران2250147601ارشداستراتژی

9پنجشنبه98/03/30دكترحنان عموزادمهدیرجی30مدیریت  عملیات 2250155601ارشداستراتژی

9شنبه98/04/01دكترسهیال فراهانی بورقانی30مدیریت رفتار سازمانی 2250155501ارشداستراتژی

9شنبه98/03/25دكتر علیرضا نادری30پیاده سازی استراتژی4250161201ارشداستراتژی

9سه شنبه98/03/28 دكتر غالمحسین نیکوكار30مدیریت استراتژیک در شركت های مادر و  هلدینگ 4250161301ارشداستراتژی

1397-98    برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

1397-98    برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



كارشناسی ارشد:                مقطعمدیریت كسب و كار گرایش فناوری: رشته تحصیلی  

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9سه شنبه 98/03/28دكتر جعفرگل محمدی30اخالق و احکام كسب و كار2250155801ارشدفناوری

9پنجشنبه98/03/30دكتر عبدالحسین كرمپور30سیستم های اطالعاتی مدیریت2250102901ارشدفناوری

9پنجشنبه98/03/30دكتر عبدالحسین كرمپور30سیستم های اطالعاتی مدیریت2250102901ارشدفناوری

9 شنبه98/03/25دكتر غالمحسین نیکوكار30مدیریت استراتژیک 2250107002ارشدفناوری

9شنبه98/04/01دكترحسن  بودالیی30مدیریت رفتار سازمانی2250155502ارشدفناوری

 سیستم های اطالعاتی و 

فناوری اطالعات
9یکشنبه98/04/02دكتر نرگس فرزانه كندری30تجارت الکترونیک4250105701ارشد

 سیستم های اطالعاتی و 

فناوری اطالعات
پروژهدكتر نرگس فرزانه كندری30مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات 4250602401ارشد

1397-98        برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



كارشناسی ارشد:                    مقطعمدیریت كسب و كار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی:  رشته تحصیلی  

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
9سه شنبه98/03/28دكترجعفر گل محمدی30اخالق و احکام كسب و كار2250155801ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
9پنجشنبه98/03/30دكترحسن بودالیی30مدیریت منابع انسانی2250103201ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
9شنبه98/03/25دكتر غالمحسین نیکوكار30مدیریت استراتژیک 2250107002ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
9شنبه98/04/01دكترحسن بودالیی30مدبریت رفتار سازمانی2250155502ارشد

كارشناسی ارشد:               مقطعمدیریت كسب و كار گرایش بازاریابی:  رشته تحصیلی  
تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9شنبه98/03/25دكتر علیرضا نادری30مدیریت استراتژیک 2250107003ارشد بازاریابی

9پنجشنبه98/03/30دكترحنان عموزادمهدیرجی30مدیریت  عملیات2250155603ارشد بازاریابی

9سه شنبه98/03/28دكتر رضا تهرانی 30مدیریت مالی 2250155702ارشد بازاریابی

9شنبه98/04/01دكترسهیال فراهانی بورقانی30مدیریت رفتار سازمانی2250155503ارشد بازاریابی

9سه شنبه98/04/04دكترعزت اله اصغری زاده30مدیریت  عملیات4250155602ارشد بازاریابی

9سه شنبه98/03/28دكتر رضا تهرانی30مدیریت مالی 4250155701ارشد بازاریابی

1397-98     برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



كارشناسی ارشد:                                  مقطعمدیریت كسب و كار گرایش منابع انسانی و رفتارسازمانی:  رشته تحصیلی  
رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
9شنبه98/04/01دكتر حسن بودالیی30مدیریت منابع انسانی پیشرفته2250622001ارشد

رفتار سازمانی و منابع 

انسانی
9شنبه98/03/25دكتر حسن بودالیی30مدبریت رفتار سازمانی پیشرفته 2250621901ارشد

9شنبه98/03/25دكتر آلبرت بغزیان30اصول اقتصاد4250147501ارشدبازاریابی

9شنبه98/04/01دكترطهمورث حسنقلی پور20روش تحقیق6250103301ارشداستراتژی

9پنجشنبه98/03/30دكترعزت اله اصغری زاده20تحلیل آمار6250123001ارشداستراتژی

دكتری:                مقطععلوم اقتصادی: رشته تحصیلی  

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9شنبه98/03/25دكتر قهرمان عبدلی220اقتصاد خرد پیشرفته 2250144101دكتریبخش عمومی

14سه شنبه98/03/28دكتر قهرمان عبدلی220اقتصاد بخش عمومی پیشرفته2250611601دكتریبخش عمومی

220اقتصاد كالن پیشرفته 2250144201دكتریبخش عمومی
دكتر منصور خلیلی عراقی

دكتر تیمور رحمانی
14 شنبه98/04/01

14چهارشنبه98/04/05دكتر علی سوری120اقتصاد مالی 2250158801دكتریبخش عمومی

9شنبه98/03/25دكتر قهرمان عبدلی220اقتصاد خرد پیشرفته 2250144101دكتریمالی-  پولی 

220اقتصاد كالن پیشرفته 2250144202دكتریمالی-  پولی 
دكتر منصور خلیلی عراقی

دكتر تیمور رحمانی
14 شنبه98/04/01

14سه شنبه98/03/28دكتر علی سوری20 2اقتصاد مالی 2250164601دكتریمالی-  پولی 

14چهارشنبه98/04/05دكتر تیمور رحمانی120نظریه پولی پیشرفته 2250158901دكتریمالی-  پولی 

1397-98      برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

1397-98     برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری: مقطعمدیریت سیاستگذاری بازرگانی- مدیریت بازرگانی : رشته تحصیلی  

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

دكتر علی اكبر فرهنگی30مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت2250160701دكتریسیاستگذاری 

9جمعه98/03/31دكترمحمدعلی شاه حسینی30طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمان های بازرگانی2250161001دكتریسیاستگذاری 

دكتری:                        مقطعبازاریابی- مدیریت بازرگانی:  رشته تحصیلی  

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9پنجشنبه98/03/30دكتر احمد روستا30مدیریت فروش و بازار2250130701دكتریبازاریابی-بازرگانی

دكتر محمدرحیم اسفیدانی30تحقیقات بازاریابی پیشرفته2250130301دكتریبازاریابی-بازرگانی

پروژه

پروژه

1397-98     برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 



دكتری:                            مقطعرفتار سازمانی و مدیریت منابع- مدیریت بازرگانی:  رشته تحصیلی  

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9پنجشنبه98/03/30دكترمحمدعلی شاه حسینی30استراتژی مدیریت منابع انسانی2250142401دكتریمنابع انسانی-بازرگانی

دكتر عباس عباسپور30بررسی روابط فرد و سازمان2250647701دكتریمنابع انسانی-بازرگانی

كارشناسی ارشد:                  مقطع  مدیریت بازرگانی:  رشته تحصیلی  

تاریخ امتحانمدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
روز

 امتحان

ساعت 

امتحان

9سه شنبه98/03/28دكتر غالمحسین نیکوكار20مدیریت استراتژیک پیشرفته2250137501ارشد مدیریت بازرگانی

9شنبه 98/03/25دكتر طهمورث حسنقلی پور20بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته2250163201ارشد مدیریت بازرگانی

9پنجشنبه98/03/30دكتر جعفرگل محمدی20اخالق و احکام كسب و كار2250163301ارشد مدیریت بازرگانی

9شنبه98/04/01دكتر حسن بودالیی20مدیریت منابع انسانی پیشرفته2250138501ارشد مدیریت بازرگانی

9سه شنبه 98/04/04دكتر عزت اله اصغری زاده20كاربرد تئوری تصمیم گیری2250163501ارشد مدیریت بازرگانی

9پنجشنبه98/04/06دكترمحمدرحیم اسفیدانی20مدیریت رفتار مصرف كننده2250163401ارشد مدیریت بازرگانی

پروژه

1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

1397-98برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 


