
  

 مدیریت رسانه                  :     رشته تحصیلی

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9پنجشنبه98/10/26نصرالهی2استراتژی رسانه ای3250614701دكتریمدیریت رسانه

9سه شنبه98/10/24سعیدابادی2جامعه شناسی سیاسی ارتباطات 3250615801دكتریمدیریت رسانه

9سه شنبه98/10/24سعیدابادی2مسائل سازمان های رسانه ای1250614501دكتریمدیریت رسانه

پروژهچهارشنبه98/10/25صبار2مدیریت شبکه های اجتماعی1250615301دكتریمدیریت رسانه

پروژهپنجشنبه98/10/26صبار2فلسفه تکنولوژی نوبن رسانه ای1250614901دكتریمدیریت رسانه

14سه شنبه98/10/24نصرالهی2سیاست گذاری رسانه ای 1250615601دكتریمدیریت رسانه

9شنبه98/10/21سعیدابادی2زبان تخصصی1250100101ارشدمدیریت رسانه

9جمعه98/10/27واعظی2مدیریت رفتار سازمانی در رسانه1250624501ارشدمدیریت رسانه

9سه شنبه98/10/24شاه قاسمی2روش های تحقیق كیفی1250623601ارشدمدیریت رسانه

9پنجشنبه98/10/26شاه قاسمی2منابع انسانی در صنایع خالق1250623901ارشدمدیریت رسانه

مهندسی مالی:رشته تحصی

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9چهارشنبه98/10/27میرلوحی2قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه3250602801دكتریمهندسی مالی

9سه شنبه98/10/24تهرانی2سمینار تخصصی3250602101دكتریمهندسی مالی

14جمعه98/10/27میرلوحی2مدیریت ریسک مالی پیشرفته1250185601دكتریمهندسی مالی

14چهارشنبه98/10/25عباسیان2اقتصاد سنجی مالی پیشرفته1250185702دكتریمهندسی مالی

14چهارشنبه98/11/02سیدجوادین2مبانی فلسفی مدیریت اسالمی1250609501دكتریمهندسی مالی

14پنجشنبه98/11/03تهرانی2تئوری های مالی پیشرفته1250185501دكتریمهندسی مالی

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

 1398-99برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

 1398-99برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 





ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9شنبه98/10/21تهرانی2مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته3250110401ارشدمالی و بانکداری

9سه شنبه98/10/24میرلوحی2مدل سازی مالی3250192301ارشدمالی و بانکداری

9پنجشنبه98/10/26میرلوحی2بازارها و نهاد های مالی3250188301ارشدمالی و بانکداری

9شنبه98/10/28عباسیان2اقتصاد سنجی مالی3250601401ارشدمالی و بانکداری

9سه شنبه98/11/01نوربخش2تامین مالی پروژه ها3250604301ارشدمالی و بانکداری

9چهارشنبه98/11/02نوربخش2مالی رفتاری3250609101ارشدمالی و بانکداری

9شنبه98/10/21تهرانی2تجزیه و تحلیل صورتهای مالی1250188401ارشدمالی و بانکداری

9سه شنبه98/11/01نوربخش2مشترک-تامین مالی پروژه ها1250604301ارشدمالی و بانکداری

9سه شنبه98/10/24دستوری2زبان تخصصی1250119201ارشدمالی و بانکداری

9شنبه98/10/28عباسیان2مشترک-اقتصادسنجی مالی1250601401ارشدمالی و بانکداری

9چهارشنبه98/11/02نوربخش2مشترک-مالی رفتاری1250609101ارشدمالی و بانکداری

مالی:     رشته تحصیلی

 1398-99برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9سه شنبه98/10/24پوراحمد2خط مشی گذاری درصنعت جهانگردی3250606701ارشدمدیریت جهانگردی

9سه شنبه98/11/01عباسیان2ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی3250606801ارشدمدیریت جهانگردی

9شنبه98/10/28بغزیان2رفتار مصرف كننده درجهانگردی3250124801ارشدمدیریت جهانگردی

9پنجشنبه98/10/26فراهانی2بازاریابی محصوالت جهانگردی3250124901ارشدمدیریت جهانگردی

9چهارشنبه98/11/02واعظی2بازاریابی بین الملل در جهانگردی3250197001ارشدمدیریت جهانگردی

9شنبه98/10/21سعیدابادی2تحلیل رفتارجهانگردی و تعامل فرهنگی3250121701ارشدمدیریت جهانگردی

9شنبه98/10/21فیروزابادی2روش های كمی در جهانگردی1250124401ارشدمدیریت جهانگردی

9چهارشنبه98/10/25فیروزابادی2ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی1250606802ارشدمدیریت جهانگردی

9سه شنبه98/10/24سعیدابادی2مبانی جامعه شناسی1250210301ارشدمدیریت جهانگردی

9پنجشنبه98/10/26بغزیان2حسابداری مدیریت در صنعت جهانگردی1250196901ارشدمدیریت جهانگردی

9شنبه98/10/28كرمپور2سامانه های اطالعاتی در صنعت جهانگردی1250606501ارشدمدیریت جهانگردی

مالی بانکداری:    رشته تحصیلی

 1398-99برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9شنبه98/10/21پوراحمد2روش شناسی و تکنیک های تحقیق با تاكید بر انده نگاری1250188701دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9چهارشنبه98/10/25حاتمی نژاد2حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری1250193401دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

پروژهپنجشنبه98/10/26فرهودی2چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران1250191201دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

پروژهجمعه98/10/27حسینی1كاربرد سیستم های اطالعات جغرافیایی1250621801دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

9شنبه98/10/28رجایی1تحلیل فضایی پیشرفته با تاكید برسیستم اطالعات1250191301دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری:      رشته تحصیلی

 1398-99برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 



دكتری: مقطع 

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9چهارشنبه98/10/25پیشگاهی فرد1روش شناسی پژوهش علمی در جغرافیایی سیاسی1250143501دكتریجغرافیای سیاسی

9پنجشنبه98/10/26ذكی2هیدروپلیتیک ایران و همسایگان1250192801دكتریجغرافیای سیاسی

9جمعه98/10/27احمدی2بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران1250191101دكتریجغرافیای سیاسی

9شنبه98/10/28واثق2فلسفه و سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی1250158401دكتریجغرافیای سیاسی

 1398-99برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

جغرافیا سیاسی:       رشته تحصیلی



ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9سه شنبه98/10/24یدالهی2فرصت های كارافرینی3250605601دكتریكارافرینی

9چهارشنبه98/10/25سجادی-طالبی2ایجاد و رشد كسب و كار3250600101دكتریكارافرینی

9سه شنبه98/10/24سخدری2روش های تحقیق در كارافرینی1250605501دكتریكارافرینی

9چهارشنبه98/10/25طالبی2مدیریت استراتژیک كارافرینی1250191801دكتریكارافرینی

9پنجشنبه98/10/26یدالهی2بنیان های نظری كارافرینی1250600401دكتریكارافرینی

9شنبه98/10/28سجادی2پیش بینی بازار1250600201دكتریكارافرینی

9جمعه98/10/27صادقی2مبانی فلسفی مدیریت و كارافرینی از منظر اسالم1250190501دكتریكارافرینی

9سه شنبه98/10/24باقری2مبانی فلسفی تئوری های مدیریت1250190601دكتریكارافرینی بین الملل

9چهارشنبه98/10/25سخدری2روش های تحقیق در كارافرینی1250605502دكتریكارافرینی بین الملل

9پنجشنبه98/10/26ضیا2مبانی فلسفی نظریه های رفتارسازمانی1250600501دكتریكارافرینی بین الملل

9شنبه98/10/28طالبی2مدیریت استراتژیک كارافرینی1250191802دكتریكارافرینی بین الملل

9جمعه98/10/27كاظمی2سمینار در كارافرینی1250600301دكتریكارافرینی بین الملل

9چهارشنبه98/11/02سخدری2روش تحقیق در كارافرینی3250192701ارشدكارافرینی

14سه شنبه98/11/01رضوانی2توسعه محصول جدید3250616401ارشدكارافرینی

9پنجشنبه98/10/26كاظمی2طراحی و تدوین طرح كسب و كار3250600801ارشدكارافرینی

9جمعه98/10/27ضیا2مشترک-تئوری های كارافرینی3250601001ارشدكارافرینی

9سه شنبه98/11/01سجادی2الگو های تصمیم گیری كارافرینان3250605801ارشدكارافرینی

14چهارشنبه98/11/02رضوانی2(جبرانی)بازاریابی و تحقیقات بازار1250191501ارشدكارافرینی

14پنجشنبه98/10/26باقری2(جبرانی)مبانی پیشرفته كارافرینی1250191401ارشدكارافرینی

9چهارشنبه98/11/02باقری2الگو های تصمیم گیری كارافرینان1250605802ارشدكارافرینی

14سه شنبه98/11/01صادقی2(جبرانی)حقوق بازرگانی1250186501ارشدكارافرینی

14چهارشنبه98/10/25كاظمی2كارافرینی در بستر فناوری1250600901ارشدكارافرینی

9جمعه98/10/27ضیا2مشترک-تئوری های كارافرینی1250601001ارشدكارافرینی

1398-99برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

كارآفرینی:      رشته تحصیلی



 1397-98                                                                                              برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9شنبه98/10/28رضایان2مدیریت دولتی  و نهادهای سیاسی3250139701دكتریخط مشی گذاری

9سه شنبه98/10/24منوریان2اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی3250142901دكتریخط مشی گذاری

9پنجشنبه98/10/26واعظی2سمینار در مسائل تصمیم گیری و خط مشی گذاری3250143101دكتریخط مشی گذاری

9شنبه98/10/24پورعزت2مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی1250139401دكتریخط  مشی گذاری

9پنجشنبه98/10/26امیری2نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت1250139301دكتریخط مشی گذاری

9سه شنبه98/10/28واعظی2تحلیل رفتاری درسازمان های اداری1250139502دكتریخط مشی گذاری

98-99برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی

مدیریت دولتی خط مشی گذاری:       رشته تحصیلی



 

دكتری: مقطع علم اطالعات:       رشته تحصیلی

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

پروژهچهارشنبه98/10/25فهیم نیا1ترسیم نقشه دانش3250648101دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

پروژهجمعه98/10/27فهیم نیا2(مشترک)سمینار مسائل ویژه در بازاریابی3250171401دكتری(مدیریت و بازبابی اطالعات و دانش)علم اطالعات

پروژهجمعه98/10/27نقشینه1معماری اطالعات 3250171701دكتری(بازاریابی اطالعات و دانش)علم اطالعات

9یکشنبه98/10/29خندان2نظریه های اطالعات و دانش1250171101دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

9شنبه98/10/28خندان2طبقه بندی و توسعه علوم1250171201دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

9جمعه98/10/27نقشینه2سیبرنتیک و اطالعات1250171501دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

9پنجشنبه98/10/26فهیم نیا2روش شناسی تحقیق1250172301دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

پروژهچهارشنبه98/10/25فهیم نیا1ارزیابی نظام های اطالعاتی1250171301دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

 1398-99برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



دكتری: مقطع 

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9چهارشنبه98/11/02حجازی2تئوری ها و پژوهش ها ی حسابداری مدیریت3250197501دكتریحسابداری

9سه شنبه98/11/01تهرانی2سمینار در ابزارهای مشتقه مالی3250604801دكتریحسابداری

9چهارشنبه98/11/02حجازی2توسعه عقاید و افکار حسابداری1250197401دكتریحسابداری

9سه شنبه98/11/01تهرانی2تئوری های مالی و سرمایه گذاری 1250192901دكتریحسابداری

9پنجشنبه98/11/03خواجوی2پژوهش های تجربی حسابداری1250604501دكتریحسابداری

9یکشنبه98/10/29بغزیان2اقتصادسنجی مالی1250185701دكتریحسابداری

 1398-99برنامه  امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

حسابداری:       رشته تحصیلی



           

دكتری: مقطع مدیریت منابع انسانی-مدیریت دولتی:       رشته تحصیلی

ساعتروز امتحانتاریخ امتحاندكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

9شنبه98/10/24منوریان2خط مشی گذاری و تحلیل سیاست های دولت3250139801دكتریمنابع انسانی

9سه شنبه98/10/26بودالیی2تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی3250139601دكتریمنابع انسانی

9پنجشنبه98/10/25شاه حسینی2بررسی روابط فرد و سازمان3250139901دكتریمنابع انسانی

14سه شنبه98/10/26بودالیی2نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت3250139302دكتریمنابع انسانی

9شنبه98/10/26پورعزت2مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی1250139402دكتریمنابع انسانی

9سه شنبه98/10/28واعظی2تحلیل رفتاری در سازمان اداری1250139501دكتریمنابع انسانی

9جمعه98/10/27رضایان1فلسفه علم و روش شناسی تحقیق1250142601دكتریمنابع انسانی

 1398-99برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 


