
 مدیریت رسانه                  :     رشته تحصیلی

ساعت روزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

زوج19-15پنجشنبهفرهنگی2مبانی فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت2250615401دكتریمدیریت رسانه

زوج15-11.30پنجشنبهسعیدابادی2مسائل سازمان های رسانه ای2250614501دكتریمدیریت رسانه

زوج13-9جمعهشاهو صبار2مدیریت شبکه های اجتماعی2250615301دكتریمدیریت رسانه

زوج17-13جمعهشاهو صبار2فلسفه تکنولوژی های نوین رسانه ای2250614901دكتریمدیریت رسانه

4دكتریمدیریت رسانه

5دكتریمدیریت رسانه

دكتریمدیریت رسانه
8و7و6

9و
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

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

 1397-98برنامه درسی  نیمسال دوم سال تحصیلی 

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

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله



ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

16-13پنجشنبهمیرلوحی3ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت8250111101كارشناسیمدیریت مالی

20-17پنجشنبهتهرانی3روش تحقیق در مدیریت8250113801كارشناسیمدیریت مالی

17-15شنبهبودالیی2روان شناسی كار8250186701كارشناسیمدیریت مالی

فرد13-9پنجشنبهعباسیانبرنامه ریزی مالیاتی8250140401كارشناسیمدیریت مالی

زوج15-9شنبهپروین3قراردادهای بیمه8250144601كارشناسیمدیریت مالی

 1397-98برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

مدیریت مالی:    رشته تحصیلی



دكتری: مقطع 

ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

فرد17-13جمعهایروانی2مباحث پیشرفته ابزارهای اسالمی2250602201دكتریمهندسی مالی

فرد13-9پنجشنبهمیرلوحی2مدیریت ریسک مالی پیشرفته 2250185601دكتریمهندسی مالی

فرد13-9جمعهمهرارا2اقتصاد سنجی مالی پیشرفته 2250185701دكتریمهندسی مالی

فرد17-13پنجشنبهتهرانی2تئوری پرتقوی و تخصیص دارایی2250602301دكتریمهندسی مالی

4دكتریمهندسی مالی

5دكتریمهندسی مالی

دكتری
8و7و6

9و
18رساله250226801

6پایان نامه4250112301ارشدمهندسی مالی و مدیریت ریسک

. 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 از واریز شهریه 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 

مهندسی مالی:      رشته تحصیلی

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

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



بانکداری-مالی:    رشته تحصیلی

ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

17-15جمعهتهرانیمدیریت مالی پیشرفته2250110801ارشدمالی و بانکداری

13-9جمعهایروانی(هفته فرد)تئوری های یازمان و مدیریت با رویکرد اسالمی2250188601ارشدمالی و بانکداری

فرد17-13پنجشنبهعباسیانحقوق مالیه عمومی2250602001ارشدمالی و بانکداری

15-13جمعهتهرانیروش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری2250604401ارشدمالی و بانکداری

13-9پنجشنبهمیرلوحی(زوج)مهندسی مالی و مدیریت ریسک2250188501ارشدمالی و بانکداری

 1397-98برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 



هفته برگزاریساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی

زوج13-9چهارشنبهزیاریتحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری2250193101دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

زوج18-14چهارشنبهزیاریبرنامه ریزی راهبردی و عملیاتی شهرها2250193501دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

زوج13-9پنجشنبهپوراحمداسالمی-برنامه ریزی شهرهای ایرانی2250193301دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

زوج18-14پنجشنبهحاتمی نژادحکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری2250193401دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

زوج13-9جمعهقرخلوتحلیل فضایی پیشرفته با تاكید بر سیستم اطالعات جغرافیایی2250191301دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

4و3دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

5دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری

دكتریجغرافیای برنامه ریزی شهری
8و7و6

9و
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

 دكتری پس از واریز شهریه 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 
ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

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

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است

جغرافیا و برنامه ریزی شهری:      رشته تحصیلی

 1397-98برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 



دكتری: مقطع 

ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

زوج13-9چهارشنبهزارعی2مناطق ژئوپلیتیکی حوزه های پیرامونی ایران2250195201دكتریجغرافیای سیاسی

زوج17-13چهارشنبهافضلی2اصول روابط بین الملل،دیپلماسی و فنون تجزسه و تحلیل ژئوپلیتیک2250194801دكتریجغرافیای سیاسی

زوج13-9پنجشنبهبدیعی2(محلی،ملی،منطقه ای،کروی)فضایی - ساخت های سیاسی2250194901دكتریجغرافیای سیاسی

زوج17-13پنجشنبهیزدان پناه2اقتصاد سیاسی بین الملل2250195301دكتریجغرافیای سیاسی

4و3دكتریجغرافیای سیاسی

5دكتریجغرافیای سیاسی

18رساله8250226801و7و6دكتری

 1397-98برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 
جغرافیا سیاسی:       رشته تحصیلی

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

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است
 دكتری پس از واریز شهریه 5 و 4استثناً انتخاب واحد برای دانشجویان ترم 

.ترم ازطریق پردیس و تماس با كارشناس مربوطه انجام می گیرد 
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



ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

زوج12-8چهارشنبهسخدری2روش های تحقیق در كارافرینی2250605501دكتریكارافرینی

زوج16-12چهارشنبهسجادی2پیش بینی بازار2250600201دكتریكارافرینی

زوج12-8پنجشنبهیدالهی2بنیان های نظری كارافرینی2250600401دكتریكارافرینی

زوج16-12پنج شنبهكاظمی2سمینار در كارافرینی2250600301دكتریكارافرینی

زوج12-8چهارشنبهمرادی2مکاتب اقتصادی1250190301دكتریكارافرینی بین الملل

زوج16-12چهارشنبهسخدری2فلسفه علم و متدولوژی1250614401دكتریكارافرینی بین الملل

زوج12-8پنجشنبهسعیدی2كسب و كار بین الملل101دكتریكارافرینی بین الملل

زوج16-12پنجشنبهطالبی2ایجاد و رشد كسب و كار1250600101دكتریكارافرینی بین الملل

زوج20-16پنجشنبهكاظمیسمینار در كارافرینی1250600301دكتریكارافرینی بین الملل

زوج12-8چهارشنبهسجادی2استقرار كسب وكار2250616201ارشدكارافرینی

زوج16-12چهارشنبهمرادی2سمینار در كارافرینی2250608701ارشدكارافرینی

زوج20-16چهارشنبهسخدری2ایجاد كسب و كار2250616301ارشدكارافرینی

زوج12-8پنجشنبهكاظمی2كارافرینی در بستر فناوری اطالعات2250600901ارشدكارافرینی

زوج16-12پنجشنبهیدالهی2تشخیص فرصت های كارافرینی2250605701ارشدكارافرینی

زوج20-16پنجشنبهطالبی2مدیریت كسب و كارهای كوچک2250616501ارشدكارافرینی

4پایان نامه4252003001ارشدكارافرینی

1397-98برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

كارآفرینی:      رشته تحصیلی



ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

زوج18-14چهارشنبهبغزیانحسابداری مدیریت در صنعت جهانگردی22501969ارشدمدیریت جهانگردی

زوج19-15پنجشنبهفراهانیمدیریت كیفیت جامع در صنعت جهانگردی22501968ارشدمدیریت جهانگردی

زوج15-11.30پنجشنبهسمیعی فردسامانه های اطالعاتی در صنعت جهانگردی22506065ارشدمدیریت جهانگردی

پنجشنبهسعیدابادیمحیط ملی و بین الملل تجارت و گردشگری22506066ارشدمدیریت جهانگردی
8.30-

11.30
زوج

زوج13-9جمعهه حسینی..روح اسمینار در مسائل بازاریابی جهانگردی22501971ارشدمدیریت جهانگردی

زوج13-9جمعهسعیدابادیمبانی جامعه شناسی22502103ارشدمدیریت جهانگردی

4پایان نامه5252003001و4و3ارشد مدیریت جهانگردی

4پایان نامه6250201601ارشد مدیریت جهانگردی

  و به بعد1394مختص ورودی  

1393مختص ورودی

.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

 1397-98برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

مدیریت جهانگردی :       رشته تحصیلی



 1397-98                                                                                              برنامه كالسی و امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 

دكتری: مقطع 

ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری
زوج17-13جمعهپورعزت2خط مشی گذاری و تحلیل سیاست های دولت2250139801دكتریخط و مشی گذاری

زوج17-13پنجشنبهنرگسیان2فلسفه علم و روش شناسی تحقیق2250142601دكتریخط و مشی گذاری

زوج13-9جمعهواعظی2تئوری های خط مشی گذاری عمومی2250142701دكتریخط و مشی گذاری

4دكتریخط و مشی گذاری

5دكتریخط و مشی گذاری

18رساله8250226801و7و6دكتری

مدیریت دولتی خط مشی گذاری:       رشته تحصیلی

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

(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: مقطع علم اطالعات:       رشته تحصیلی

ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

فرد13-9چهارشنبهشفیعا2راهبردهای دانش2250647801دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

فرد18-14چهارشنبهشفیعا2ممیزی و سازمان دهی دانش2250648001دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

فرد12-8پنجشنبهشفیعا2كسب و استخراج دانش2250647901دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

فرد17-13پنجشنبهنقشینه2سیبرنتیک و اطالعات2250171501دكتری(مدیریت اطالعات و دانش)علم اطالعات

فرد13-9چهارشنبهمعینی2پردازش زبان طبیعی2250171601دكتری(بازاریابی اطالعات و دانش)علم اطالعات

فرد18-14چهارشنبهمعینی2تحلیل متن و داده كاوی2250171801دكتری(بازاریابی اطالعات و دانش)علم اطالعات

فرد12-8پنجشنبهنقشینه2وب معنایی و هستی شناسی2250171901دكتری(بازاریابی اطالعات و دانش)علم اطالعات

فرد17-13پنجشنبهنقشینه2(مشترک)سیبرنتیک و اطالعات2250171501دكتری(بازاریابی اطالعات و دانش)علم اطالعات

18رساله8250226801و7و6دكتریعلم اطالعات

-M4

 1397-98برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 

. 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: مقطع 

ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

فرد13-9پنجشنبهخواجوی2پژوهش های تجربی حسابداری22506045دكتریحسابداری

فرد17-13پنجشنبهخواجوی2تئوری ها و پژوهش های حسابرسی22506046دكتریحسابداری

فرد13-9جمعهحجازی2توسعه عقاید و افکار حسابداری22501974دكتریحسابداری

فرد17-13جمعهحجازی2آموزش و یادگیری در حسابداری22506049دكتریحسابداری

4دكتریحسابداری

5دكتریحسابداری

18رساله8250226801و7و6دكتریحسابداری

ترم در انتظار تصویب موضوع رساله

 1397-98برنامه  درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 
حسابداری:       رشته تحصیلی

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

(جامع حداكثر تا پایان نیمسال چهارم است



           

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

ساعتروزدكتر/مدرسواحددرسگروهكد درسترممقطعرشته تحصیلی
هفته 

برگزاری

زوج13-9جمعهپورعزت2نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت2250139301دكتریمنابع انسانی

زوج13-9پنجشنبهنرگسیان2مدیریت دولتی و نهادهای سیاسی2250139701دكتریمنابع انسانی

زوج17-13پنجشنبهبودالیی2استراتژی مدیریت منابع انسانی2250142401دكتریمنابع انسانی

 1397-98برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 


