
  

مدیریت رسانه:     رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعت كالسهفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

17-13زوججمعهسعیدابادی2مسائل سازمان های رسانه ای1250614501دكتریمدیریت رسانه

17-13زوجپنج شنبهصبار2مدیریت شبکه های اجتماعی1250615101دكتریمدیریت رسانه

13-9زوجپنج شنبهصبار2فلسفه تکنولوژی نوبن رسانه ای1250615201دكتریمدیریت رسانه

13-9زوججمعهنصرالهی2سیاست گذاری رسانه ای 1250614701دكتریمدیریت رسانه

17-13زوججمعهنصرالهی2استراتژی رسانه ای3250614701دكتریمدیریت رسانه

13-9زوججمعهسعیدابادی2جامعه شناسی سیاسی ارتباطات 3250615801دكتریمدیریت رسانه

4دكتریمدیریت رسانه

5دكتریمدیریت رسانه

دكتریمدیریت رسانه
7و6

و8و
18رساله250226801

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

 1398-99برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

 دكتری پس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس 

.مربوطه انجام می گیرد  ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

دكتری: مقطع 



مدیریت رسانه:     رشته تحصیلی

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعت هفته برگزاریروز(دكتر)مدرس

16،30-13زوجپنجشنبهسعیدابادی2زبان تخصصی1250100101ارشدمدیریت رسانه

21-13/17-9زوجپنجشنبهواعظی2مدیریت رفتار سازمانی در رسانه1250624501ارشدمدیریت رسانه

13-9زوججمعهشاه قاسمی2روش های تحقیق كیفی1250623601ارشدمدیریت رسانه

17-13زوججمعهشاه قاسمی2منابع انسانی در صنایع خالق1250623901ارشدمدیریت رسانه

دكتری: مقطع 

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعت كالس هفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

16-13فردپنجشنبهمیرلوحی2مدیریت ریسک مالی پیشرفته1250185601دكتریمهندسی مالی

13-9فردپنجشنبهعباسیان2اقتصاد سنجی مالی پیشرفته1250185701دكتریمهندسی مالی

20-16فردپنجشنبهسیدجوادین2مبانی فلسفی مدیریت اسالمی1250609501دكتریمهندسی مالی

13-9فردجمعهتهرانی2تئوری های مالی پیشرفته1250185501دكتریمهندسی مالی

13-9فردپنجشنبهمیرلوحی2قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه3250602801دكتریمهندسی مالی

17-13فردپنجشنبهتهرانی2سمینار تخصصی3250602101دكتریمهندسی مالی

4دكتریمهندسی مالی

5دكتریمهندسی مالی

دكتری
7و6

و8و
18رساله250226801

مهندسی مالی- مالی:     رشته تحصیلی

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

. خود دفاع كند(پروپوزال)دانشجو مقطع دكتری تخصصی موظف است حداكثرشش ماه پس از ارزیابی جامع و حداكثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله : توجه

 دكتری پس 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

از واریز شهریه ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس 

.مربوطه انجام می گیرد 

 1398-99برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

 1398-99برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

ارشد: مقطع 



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعت كالسهفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

13-9زوجپنجشنبهتهرانی2تجزیه و تحلیل صورتهای مالی1250188401ارشدمالی و بانکداری

12.5-8.5زوججمعهنوربخش2تامین مالی پروژه ها1250604301ارشدمالی و بانکداری

21-18زوجپنج شنبهدستوری2زبان تخصصی1250119201ارشدمالی و بانکداری

17-13زوجپنج شنبهعباسیان2اقتصادسنجی مالی1250601401ارشدمالی و بانکداری

16-12.5زوججمعهنوربخش2مالی رفتاری1250609101ارشدمالی و بانکداری

13-9فردپنجشنبهتهرانی2مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته3250110401ارشدمالی و بانکداری

20-16فردپنج شنبهمیرلوحی2مدل سازی مالی3250192301ارشدمالی و بانکداری

13-9فردجمعهمیرلوحی2بازارها و نهاد های مالی3250188301ارشدمالی و بانکداری

17-13زوجپنج شنبهعباسیان2اقتصاد سنجی3250601401ارشدمالی و بانکداری

12.5-8.5زوججمعهنوربخش2تامین مالی پروژه ها3250604301ارشدمالی و بانکداری

16-12.5زوججمعهنوربخش2مالی رفتاری3250609101ارشدمالی و بانکداری

ارشد: مقطع مالی گرایش بانکداری:   رشته تحصیلی

 1398-99برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعت كالس هفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

12-8زوجچهارشنبهرضوانی2(جبرانی)بازاریابی و تحقیقات بازار1250191501ارشدكارافرینی

16-12زوجچهارشنبهباقری2(جبرانی)مبانی پیشرفته كارافرینی1250191401ارشدكارافرینی

20-16زوجچهارشنبهباقری2الگو های تصمیم گیری كارافرینان1250605801ارشدكارافرینی

12-8زوجپنجشنبهصادقی2(جبرانی)حقوق بازرگانی1250186501ارشدكارافرینی

20-16زوجپنجشنبهكاظمی2كارافرینی در بستر فناوری1250600901ارشدكارافرینی

16-12زوجپنجشنبهضیا2تئوری های كارافرینی1250601001ارشدكارافرینی

12-8زوجچهارشنبهسخدری2روش تحقیق در كارافرینی3250192701ارشدكارافرینی

20-16زوجچهارشنبهرضوانی2توسعه محصول جدید3250616401ارشدكارافرینی

12-8زوجپنج شنبهكاظمی2طراحی و تدوین طرح كسب و كار3250600801ارشدكارافرینی

16-12زوجپنج شنبهضیا2تئوری های كارافرینی3250601001ارشدكارافرینی

20-16زوجپنج شنبهسجادی2الگو های تصمیم گیری كارافرینان3250605801ارشدكارافرینی

1398-99برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

ارشد:مقطع كارآفرینی:      رشته تحصیلی



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعت كالس هفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

20-16زوجچهارشنبهسخدری2روش های تحقیق در كارافرینی1250605501دكتریكارافرینی

12-8زوجپنجشنبهطالبی2مدیریت استراتژیک كارافرینی1250191801دكتریكارافرینی

16-12زوجپنجشنبهیدالهی2بنیان های نظری كارافرینی1250600401دكتریكارافرینی

12-8زوججمعهسجادی2پیش بینی بازار1250600201دكتریكارافرینی

20-16زوجپنجشنبهصادقی2مبانی فلسفی مدیریت و كارافرینی از منظر اسالم1250190501دكتریكارافرینی

12-8زوجپنج شنبهیدالهی2فرصت های كارافرینی3250605601دكتریكارافرینی

16-12زوجپنج شنبهسجادی2ایجاد و رشد كسب و كار3250600101دكتریكارافرینی

12-8زوجچهارشنبهباقری2مبانی فلسفی تئوری های مدیریت1250190601دكتریكارافرینی بین الملل

16-12زوجچهارشنبهسخدری2روش های تحقیق در كارافرینی1250605501دكتریكارافرینی بین الملل

12-8زوجپنجشنبهضیا2مبانی فلسفی نظریه های رفتارسازمانی1250600501دكتریكارافرینی بین الملل

20-16زوجچهارشنبهطالبی2مدیریت استراتژیک كارافرینی1250191801دكتریكارافرینی بین الملل

16-12زوجپنجشنبهكاظمی2سمینار در كارافرینی1250600301دكتریكارافرینی بین الملل

1398-99برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری:مقطعكارآفرینی:      رشته تحصیلی



درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعت كالسهفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

17-13زوجپنجشنبهفیروزابادی2روش های كمی در جهانگردی1250124401ارشدمدیریت جهانگردی

21-17زوجپنجشنبهفیروزابادی2ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی1250606801ارشدمدیریت جهانگردی

13-9زوجپنجشنبهسعیدابادی2مبانی جامعه شناسی1250210301ارشدمدیریت جهانگردی

15-12زوججمعهبغزیان2حسابداری مدیریت در صنعت جهانگردی1250196901ارشدمدیریت جهانگردی

19-15زوججمعهكرمپور2سامانه های اطالعاتی در صنعت جهانگردی1250606501ارشدمدیریت جهانگردی

18-14زوجچهارشنبهپوراحمد2خط مشی گذاری درصنعت جهانگردی3250606701ارشدمدیریت جهانگردی

13-9زوجپنجشنبهعباسیان2ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی3250606801ارشدمدیریت جهانگردی

13-9زوجچهارشنبهبغزیان2رفتار مصرف كننده درجهانگردی3250124801ارشدمدیریت جهانگردی

16-13زوجپنج شنبهفراهانی2بازاریابی محصوالت جهانگردی3250124901ارشدمدیریت جهانگردی

17-13زوججمعهواعظی2بازاریابی بین الملل در جهانگردی3250197001ارشدمدیریت جهانگردی

20-16.30زوجپنجشنبهسعیدابادی2تحلیل رفتارجهانگردی و تعامل فرهنگی3250121701ارشدمدیریت جهانگردی

4پایان نامه5252003001و4و3ارشد مدیریت جهانگردی

4پایان نامه6250201601ارشد مدیریت جهانگردی

.دانشجو مقطع كارشناسی ارشد موظف است قبل از شروع  نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب كند و حداكثرتا پایان نیمسال سوم تصویب نماید:توجه

  و به بعد1394مختص ورودی  

1393مختص ورودی

مدیریت جهانگردی :       رشته تحصیلی

 1398-99برنامه  درسی نیمسال اول سال تحصیلی 



 1397-98                                                                                              برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعتهفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

17-13زوجپنجشنبهپورعزت2مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی1250139401دكتریخط و مشی گذاری

13-9زوجپنجشنبهامیری2نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت1250139301دكتریخط و مشی گذاری

21-17زوججمعهواعظی2تحلیل رفتاری درسازمان های اداری1250139501دكتریخط و مشی گذاری

17-13زوججمعهرضائیان2مدیریت دولتی  و نهادهای سیاسی3250139701دكتریخط و مشی گذاری

17-13زوجپنجشنبهمنوریان2اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی3250142901دكتریخط و مشی گذاری

13-9زوججمعهواعظی2سمینار در مسائل تصمیم گیری و خط مشی گذاری3250143101دكتریخط و مشی گذاری

4دكتریخط و مشی گذاری

5دكتریخط و مشی گذاری

دكتری
7و6

8و
18رساله250226801

1398-99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

مدیریت دولتی خط مشی گذاری:       رشته تحصیلی

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

         



 1397-98                                                                                              برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعتهفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

21-17زوجپنجشنبهپورعزت2مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی1250139401دكتریمنابع انسانی

21-17زوججمعهواعظی2تحلیل رفتاری در سازمان اداری1250139501دكتریمنابع انسانی

13-9زوججمعهرضایان2فلسفه علم و روش شناسی تحقیق1250142601دكتریمنابع انسانی

13-9زوجپنجشنبهمنوریان2خط مشی گذاری و تحلیل سیاست های دولت3250139801دكتریمنابع انسانی

17-13زوجچهارشنبهبودالیی2تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی3250139601دكتریمنابع انسانی

19-15زوجپنجشنبهشاه حسینی2بررسی روابط فرد و سازمان3250139901دكتریمنابع انسانی

4دكتری

5دكتری

دكتری
7و6

8و
18رساله250226801

1398-99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

منابع انسانی-مدیریت دولتی:       رشته تحصیلی

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



 1397-98                                                                                              برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعتهفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

13-9فردپنجشنبهخندان2نظریه های اطالعات و دانش1250171101دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

17-13فردپنجشنبهخندان2طبقه بندی و توسعه علوم1250171201دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

21-17فردپنجشنبهنقشینه2سیبرنتیک و اطالعات1250171501دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

16-13فردچهارشنبهفهیم نیا2روش شناسی تحقیق1250172301دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

13-9فردچهارشنبهفهیم نیا2ارزیابی نظام های اطالعاتی1250171301دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

17-13فردپنجشنبهفهیم نیا2ترسیم نقشه دانش3250648101دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

13-9فردپنجشنبهفهیم نیا2سمینار مسائل ویژه در بازاریابی3250171401دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

13-9فردپنجشنبهفهیم نیا2سمینار مسائل ویژه در بازاریابی3250171401دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

17-13فردپنجشنبهنقشینه2معماری اطالعات 3250171701دكتری(بازاریابی اطالعات و دانش)علم اطالعات

18رساله5250226801دكتریعلم اطالعات

1398-99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

علم و اطالعات:       رشته تحصیلی



دكتری: مقطع 

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعت كالسهفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

13-9فردپنجشنبهحجازی2توسعه عقاید و افکار حسابداری1250197402دكتریحسابداری

17-13فردجمعهتهرانی2تئوری های مالی و سرمایه گذاری 1250192901دكتریحسابداری

13-9فردجمعهخواجوی2پژوهش های تجربی حسابداری1250604501دكتریحسابداری

20-17فردپنجشنبهبغزیان2اقتصادسنجی مالی1250185701دكتریحسابداری

17-13فردپنجشنبهحجازی2تئوری ها و پژوهش ها ی حسابداری مدیریت3250197501دكتریحسابداری

20-17فردپنجشنبهتهرانی2سمینار در ابزارهای مشتقه مالی3250604801دكتریحسابداری

4دكتریحسابداری

5دكتریحسابداری

دكتریحسابداری
7و6

8و
18رساله250226801

دكتری: مقطع 

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعتهفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

13-9زوجچهارشنبهپوراحمد2روش شناسی و تکنیک های تحقیق با تاكید بر انده نگاری1250188701دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

17-13زوجچهارشنبهحاتمی نژاد2حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری1250193401دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

17-13/13-9زوجپنج شنبهفرهودی2چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران1250191201دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

17-13/13-9زوججمعهحسینی2كاربرد سیستم های اطالعات جغرافیایی1250621801دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

17-13/13-9زوجپنجشنبهرجایی2تحلیل فضایی پیشرفته با تاكید برسیستم اطالعات1250177701دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

4دكتری

5دكتری

دكتری
7و6

8و
18رساله250226801

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

جغرافیا و برنامه ریزی شهری:       رشته تحصیلی

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1398-99برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

حسابداری:       رشته تحصیلی

1398-99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی



دكتری: مقطع 

درسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
واح

د
ساعتهفته برگزاریروز كالسدكتر/مدرس

12-8زوجچهارشنبهپیشگاهی فرد2روش شناسی پژوهش علمی در جغرافیایی سیاسی1250143501دكتریجغرافیای سیاسی

17-13زوجچهارشنبهذكی2هیدروپلیتیک ایران و همسایگان1250192801دكتریجغرافیای سیاسی

12-8زوجپنج شنبهاحمدی2بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران1250191101دكتریجغرافیای سیاسی

17-13زوجپنج شنبهواثق2فلسفه و سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی1250158401دكتریجغرافیای سیاسی

4دكتری           

5دكتری

دكتری
7و6

8و
18رساله250226801

1398-99برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی

جغرافیا سیاسی:       رشته تحصیلی

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

(دانشجو درارزیابی جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله


