
ساعتتاريخ

10-03-434: كد درس    | 01:    گروه درس

10-03-437: كد درس    | 01:    گروه درس

10-03-433: كد درس    | 01:    گروه درس

3981: ورودی

نوع درسكد و گروه درس/ نام درس 

1399/11/0909:00-11:00 14:0016:00

نام استاد

09:00-11:00

   امتحان

حقوق بين الملل خصوصي: نام درس
2

ترم سوم-  مقطع دكتری  -   حقوق خصوصي

2

روزواحد

16:00-18:00 اصلي دكتر سيد مهدی ميرداداشي

ساعت برگزاری 

كالس

1399/11/0211:00-13:00

1399/10/25

14:00-16:00

اصلي
حقوق تجارت بين المللي: نام درس

دكتر محمد تقي رفيعي

متون حقوقي: نام درس
اصليدكتر عبدالرضا عليزاده2

پنجشنبه

پنجشنبه

جمعه



ساعتتاريخ

10-03-122: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-437:  كد درس    | 02:    گروه درس

10-03-135: كد درس    |  01:    گروه درس

جمعه

جمعه

   امتحان

فلسفه حقوق كيفری: نام درس

متون حقوقي: نام درس

اختياری 2

حقوق كيفری عمومي: نام درس

روز

تخصصيدكتر سيدمحمود ميرخليلي

11:00-13:00 دكتر  حسن عالي پور

2

واحدكد و گروه درس/ نام درس 

16:00-18:00

نوع درسنام استاد

13:00-11:001399/10/2511:00-09:00تخصصيدكتر  احمد حاجي ده آبادی2

3981: ورودیترم سوم-  مقطع دكتری  -   حقوق كيفری و جرم شناسي
ساعت برگزاری 

كالس

جمعه

1399/11/0314:00-16:00

1399/11/0911:00-13:00



ساعتتاريخ

10-03-580:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-03-579: كد درس    | 01:     گروه درس

10-03-604: كد درس    | 01:    گروه درس

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه

نوع درس

2

كد و گروه درس/ نام درس 

حقوق اقتصادی عمومي: نام درس
اصليدكتر مير سجاد سيدموسوی2

بررسي مکاتب فلسفي و كالمي در حقوق : نام درس

عمومي

اختياریدكتر محمد مظهری
اشکال حقوقي دولت: نام درس

2

ترم سوم-  مقطع دكتری  -   حقوق عمومي

09:00-11:00

نام استادواحد
ساعت برگزاري 

كالس

1399/11/1311:00-13:00

09:00-11:00 14:00-16:00

دكتر محمدجواد  جاويد

3981: ورودی
   امتحان

1399/11/09

1399/10/2611:00-13:00

روز

09:00-07:00اصلي



ساعتتاريخ

10-02-078:  كد درس    | 01:    گروه درس

جمعه

نوع درسكد و گروه درس/ نام درس 

ترم سوم-  مقطع دكتری  -   اقتصاد مالي - علوم اقتصادی 
ساعت برگزاری 

كالس

10:00-1200

واحد

2
۲تئوری اقتصاد سنجي : نام درس

11:00-1399/10/2509:00دكتر سجاد برخورداری

روز نام استاد

اصلي

3981: ورودی
   امتحان



ساعتتاريخ

ساعتتاريخ

پنجشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

تخصصي دكتر سيدرضا جوادين

نام استادواحد

3

فلسفه علم و روش شناسي تحقيق در :  نام درس 

مديريت بازرگاني

10-02-661: كد درس  | 01:    گروه درس 

كنترل های استراتژيک بازرگاني: نام درس 

ترم سوم-  مقطع دكتری  -   رفتار و منابع انساني- مديريت بازرگاني

كد و گروه درس/ نام درس 

تحليل مسائل برنامه ريزی نيروی انساني: نام درس 

3

10-02-606: كد درس    | 01:   گروه درس 

بررسي روابط فرد و سازمان: نام درس 

دكتر عباس نرگسيان

پنجشنبه

ساعت برگزاری 

كالس
نوع درس

روز
ساعت برگزاری 

كالس

1399/11/02 

3981: ورودی

روز

3981: ورودی

11:00-13:00

14:00-16:00 1399/11/09 

16:00-14:00اصليدكتر ابوعلي ودادهير3

11:00-13:00

   امتحان

   امتحان

ترم سوم-  مقطع دكتری  -   سياست گذاری- مديريت بازرگاني

09:00-12:00

16:00-13:00تخصصيدكتر محمد آقايي

نوع درس

 1399/10/25 

1399/11/02

10-02-671: كد درس   | 01:    گروه درس 

نام استادواحد

تخصصي

14:00-17:00

316:00-19:00

10-02-676: كد درس     | 01:    گروه درس 

كد و گروه درس/ نام درس 



ساعتتاريخ

10-02-536: كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-545: كد درس    |  01:    گروه درس

جمعه

پنجشنبه

3981: ورودیترم سوم-  مقطع دكتری  -   بازاريابي - مديريت بازرگاني

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاري 

كالس

تحقيقات بازاريابي پيشرفته: نام درس
13:00-12:001399/11/0911:00-09:00تخصصيدكتر طهمورث حسنقلي پور3

بازاريابي صنعتي: نام درس

   امتحان

13:00-19:001399/11/0311:00-16:00تخصصيدكتر محمد آقايي3



ساعتتاريخ

10-02-465:  كد درس  | 01:     گروه درس

10-02-633: كد درس  | 01:    گروه درس

10-02-441:  كد درس  | 01:    گروه درس

10-02-440: كد درس  | 01:    گروه درس

سه شنبه

جمعه

متعاقبا اعالم 

خواهد شد
فلسفه تکنولوژی های نوين رسانه ای:  نام درس

اختياریدكتر سياوش صلواتيان2

دكتر مسعود كيماسي

2

مديريت تبليغات: نام درس

متعاقبا اعالم مديريت منابع انساني در صنايع خالق: نام درس

خواهد شد

   امتحان

3981: ورودی

11:00-13:00 1399/10/25

09:00-11:00 14:001600

تخصصي
مباني فلسفي روش تحقيق در رسانه ها: نام درس

11:0013:00

14:00-16:00 1399/11/03

كد و گروه درس/ نام درس 

16:00-18:00

روز نوع درسواحد

217:00-19:00

14:00-16:00

تخصصي2

ترم سوم-  مقطع دكتری  -   مديريت رسانه 

نام استاد

دكتر مهرداد استيری

ساعت برگزاري 

كالس

اختياری 1399/11/02

دكتر اسماعيل سعدی پور

1399/11/09



ساعتتاريخ

10-02-652: كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-650: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-653: كد درس    |  01:    گروه درس

ساعتتاريخ

10-02-238: كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-537: كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-590: كد درس    |:      گروه درس

پنجشنبه

جمعه

جمعه

پنجشنبه

پنجشنبه

پنجشنبه 13:00-11:00تخصصيدكتر مجيد رمضان2

تخصصي

روزنوع درس

كد و گروه درس/ نام درس 

2

بررسي روابط فرد و سازمان: نام درس

استراتژيهای مديريت منابع انساني: نام درس

تخصصيدكتر حميدرضا يزداني2

 1399/10/25 09:00-11:00

3981: ورودی ترم سوم- مقطع دكتری  - رفتار سازماني-مديريت دولتي

نوع درسواحد

11:00-09:00تخصصي

روز نام استاد

16:00-18:00

نظريه های پيشرفته ارتباطات سازماني:  نام درس

تحليل مسائل برنامه ريزی نيروی انساني: نام درس

تخصصيدكتر امين حکيم

ساعت برگزاري 

كالس

09:00-11:00

مديريت تحول: نام درس
2

نام استادواحد

توكلي... دكتر عبدا

ترم سوم- مقطع دكتری  - منابع انساني-مديريت دولتي

كد و گروه درس/ نام درس 

نظريه های رفتاری سازمان:  نام درس
2

تخصصيدكتر علي اكبر فرهنگي2

دكتر محمدحسين رحمتي

11:00-13:00

   امتحان
3981: ورودی

ساعت برگزاري 

كالس

1399/11/03 09:00-11:00

1399/11/0911:00-13:00

1399/10/2509:00-11:00

   امتحان

09:00-11:00

09:00-11:00

09:00-11:00

1399/11/02

1399/11/09



ساعتتاريخ

10-03-145:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-03-197: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-194: كد درس    | 01:     گروه درس

پنجشنبه

جمعه

پنجشنبه

واحدكد و گروه درس/ نام درس 

ترم سوم-  مقطع دكتری  -   آموزش زبان انگليسي

اختياریدكتر سيدمحمد علوی

مطالعات يادگيری زبان دوم: نام درس
تخصصيدكتر شيوا كيوان پناه2

1399/11/0909:00-11:00

روزنوع درسنام استاد

يادگيری زبان به كمک فن آوری: نام درس
208:00-10:00

انگليسي برای اهداف ويژه: نام درس
12:00-10:00اختياریدكتر مجيد نعمتي2

1399/11/03

09:00-11:00

3981: ورودی
   امتحان

14:00-16:001399/10/25

09:00-11:00

ساعت برگزاري 

كالس



ساعتتاريخ

10-02-637:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-638: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-649: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-636: كد درس    |  01:    گروه درس

جمعه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

پژوهش های جاری حسابداری: نام درس

تئوری و پژوهش های حسابرسي: نام درس
16:00-11:001399/11/021400-09:00تخصصيدكتر نظام الدين رحيميان2

 دكتر حامد عمراني2

واحد

تئوری های مالي و سرمايه گذاری: نام درس
2

نوع درس

11:00-13:00

13:00-18:3011:00-16:30تخصصيدكتر فريدون اوحدی

3981: ورودی

نام استاد

ترم سوم-  مقطع دكتری  -   حسابداری
   امتحان

1399/11/03

1399/10/25

1399/11/09 اختياری

09:00-11:00

14:00-16:00

16:00-14:00تخصصيدكتر  محمدرضا نيکبخت2

كد و گروه درس/ نام درس 

تئوری ها و پژوهش ها در حسابداری مديريت: نام درس

روز
ساعت برگزاري 

كالس



ساعتتاريخ

10-02-467:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-480: كد درس    |  01:    گروه درس

پنجشنبه

جمعه
قيمت گذاری پيشرفته ايزارهای مشتقه: نام درس

11:00-13:001399/11/0909:00-11:00تخصصيمتعاقبا اعالم مي گردد2

14:00-16:001399/11/0211:00-13:00

ساعت برگزاري    امتحان

كالس
روز

مباحث پيشرفته در ابزارهای مالي اسالمي: نام درس
تخصصيدكتر ابوالقاسم توحيدی2

نام استادكد و گروه درس/ نام درس  نوع درسواحد

3981: ورودیترم سوم-  مقطع دكتری-   مهندسي مالي- مديريت مالي


