
ساعتتاريخ

10-03-182:  كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-170:كد درس    | 01:     گروه درس

10-03 -181: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-635: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-185: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-636: كد درس    |  01:    گروه درس

1399/11/2909:00-11:00
(فقه معامالت ) ۱متون فقه : نام درس

2
دكترسیدمحمدعلی احمدی 

ابهری
جبرانی

۱متون حقوقی : نام درس
11:00-1399/11/1609:00جبرانیدكتر علی جعفری2

اصول فقه: نام درس
3

دكترسیدمحمدعلی احمدی 

ابهری
11:00-1399/11/1709:00اصلی

1399/11/2409:00-11:00

مسئولیت مدنی: نام درس
اختیاریدكتر مهدی برزگر2

حقوق بین الملل خصوصی: نام درس
اصلیدكتر محمدرضا حکاک زاده2

1399/11/3009:00-11:00

3991: ورودیترم اول-  مقطع كارشناسی ارشد  -   حقوق خصوصی 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

۱حقوق مدنی :  نام درس
اصلیدكتر مهدی برزگر2

   امتحان

  1399/11/2309:00-11:00



ساعتتاريخ

10-03 -191: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-178:كد درس    | 01:     گروه درس

10-03 -162: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-053: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03 -241كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-240: كد درس    |  01:    گروه درس

پلیس علمی و كشف علمی جرائم: نام درس
13:00-1399/11/2411:00اختیاریدكتر سعید عطازاده2

1399/11/2311:00-13:00

تاريخ حقوق كیفری: نام درس
13:00-1399/11/3011:00اختیاریدكتر حسن عالی پور2

۱حقوق جزای عمومی : نام درس
2

اصلیدكتر تقی يعقوبی

13:00-1399/11/1611:00اصلیدكترمحمدحسین زارعی

۱حقوق جزای اختصاصی : نام درس
اصلیدكتر سعید عطازاده2

   امتحان

3991: ورودیترم اول-  مقطع كارشناسی ارشد  -   حقوق جزا و جرم شناسی 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

1399/11/1711:00-13:00

حقوق جزای بین الملل: نام درس
13:00-1399/11/2911:00اصلیدكتر شهرداد دارابی2

آئین دادرسی كیفری:  نام درس
2



ساعتتاريخ

10-06-060: كد درس    |  01:    گروه درس

10-04-001: كد درس    | 01:     گروه درس

10-06-097: كد درس    |  01:    گروه درس

10-06-042: كد درس    |  01:    گروه درس

10-04-044: كد درس    |  01:    گروه درس

10-04-092: كد درس    |  01:    گروه درس

HSE   -   3991: ورودیترم اول-  مقطع كارشناسی ارشد

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

روش تحقیق:  نام درس
11:00-1399/11/2409:00جبرانیدكتر احمد نوحه گر2

ارزيابی اثرات زيست محیطی: نام درس
11:00-1399/11/1709:00اصلیدكتر محمدجواد امیری2

مديريت بهداشت محیط و ايمنی: نام درس
11:00-1399/11/2309:00تخصصیدكتر حسن هويدی2

سیستم های مديريت محیط زيست و مباحث : نام درس

11:00-1399/11/2909:00تخصصیدكتر حسن هويدی2اقتصادی بهداشت ايمنی

محاسبات مهندسی در ايمنی و بهداشت : نام درس

11:00-1399/11/1609:00اصلیدكتر سعید گیوه چی2محیط زيست

حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی: نام درس
11:00-1399/11/3009:00اختیاریدكتر سعید گیوه چی2



ساعتتاريخ

10-02-318: كد درس    |  01:   گروه درس 

10-02-700: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-619: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-701: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-616: كد درس    |  01:    گروه درس

 (عینی، فرافکن و شناختی)كاربرد آزمونهای : نام درس

13:00-1399/11/3011:00تخصصیدكتر حمزه گنجی3در روانشناسی بالینی

3991: ورودیترم اول- كارشناسی ارشد - روانشناسی بالینی 

نظريه ها و كاربردهای روان درمانی: نام درس
13:00-1399/12/0611:00تخصصی خانم دكتر زهره عزيزی3

شخصیت مفاهیم و پژوهش ها: نام درس
13:00-1399/12/0211:00اختیاریخانم دكتر زهره عزيزی2

روش تحقیق پیشرفته در پژوهش های بالینی: نام درس
13:00-1399/11/1611:00تخصصیدكتر عباس رحیمی نژاد2

آسیب شناسی روانی پیشرفته: نام درس
13:00-1399/11/1711:00تخصصیدكتر زهرا طاهری فر2

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-02-090: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-500: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-504: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-472: كد درس    |  01:    گروه درس

آسیب شناسی روانی: نام درس
13:00-1399/11/3011:00جبرانیدكتر سمیه شاهمرادی2

نظريه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی: نام درس
13:00-1399/11/2311:00اصلیدكتر حسین كشاورز افشار3

مشاوره ازدواج: نام درس
13:00-1399/11/2411:00تخصصیدكتر محمدحسن آسايش3

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

3991: ورودی ترم اول- كارشناسی ارشد - مشاوره گرايش مشاوره خانواده 

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و : نام درس

13:00-1399/11/1711:00اصلیدكتر مسعود غالمعلی لواسانی3روانشناسی



ساعتتاريخ

10-07-208:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-07-004:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-07-012: كد درس    |  01:    گروه درس

1طرح معماری ارشد : درس
11:00-1399/11/3009:00اصلیدكتر قاسم مطلبی4

برنامه دهی و روش های طراحی: نام درس
11:00-1399/11/1709:00اصلیدكتر سید غالمرضا اسالمی2

روش تحقیق و تدوين پايان نامه: نام درس
11:00-1399/11/2409:00اصلیدكتر علیرضا عینی فر2

3991: ورودیترم اول- كارشناسی ارشد -  مهندسی معماری

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-07-056:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-07-062:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-07-055: كد درس    |  01:    گروه درس

10-07-057: كد درس    | 01:     گروه درس

كارگاه آموزش فنون تصوير سازی: نام درس
13:00-1399/11/2411:00اصلیدكتر رضا دالوند3

طراحی تخصصی در تصوير سازی: نام درس
13:00-1399/11/3011:00اصلیدكتر محمدرضا دوست محمدی2

تصوير سازی فرهنگی: نام درس
13:00-1399/11/1711:00اصلیدكتر مهنوش مشیری2

روش تحقیق در هنر: نام درس
13:00-1399/11/2311:00اختیاریدكتر علیرضا عینی فر2

3991: ورودیترم اول- كارشناسی ارشد -  تصويرسازی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-02-209:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-956:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-957: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-311:  كد درس     | 01:     گروه درس

10-02-061: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-960:  كد درس     | 01:     گروه درس

تکنولوژی و توسعه: نام درس
2

نوع درسنام استادواحد
   امتحان

مديريت استراتژيك صنعتی: نام درس
11:00-1399/11/1609:00اصلیدكتر حمیدرضا عزتی2

1399/11/1709:00-11:00

پیش بینی تکنولوژی: نام درس
1399/11/23اصلیدكتر احمد اختیارزاده2

3991: ورودیترم اول- كارشناسی ارشد -  مديريت تکنولوژی گرايش نوآوری تکنولوژی

كد و گروه درس/ نام درس 

09:00-11:00

09:00-11:00

اصلیدكتر فرزاد عظیمی

مديريت تولید پیشرفته: نام درس
11:00-1399/11/2909:00اصلیدكتر صابر خلیلی اسبوئی2

مديريت رفتار سازمانی پیشرفته: نام درس
11:00-1399/11/2409:00اصلیدكتر سهیال بورقانی فراهانی2

نظريه های مديريت پیشرفته: نام درس
1399/11/30اصلیدكتر ايوب ايراهیمی2



ساعتتاريخ

10-02-015:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-087:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-092: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-176: كد درس    |  01:    گروه درس

09:00-11:00

1399/11/2409:00-11:00

09:00-11:00

   امتحان

اصول اقتصاد: نام درس
1399/11/17اصلیدكتر عزت اهلل عباسیان3

09:00-11:00 اصلی

اصلی

3991: ورودیترم اول- مقطع كارشناسی ارشد- مديريت كسب و كار گرايش بازاريابی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

حسابداری برای مديران: نام درس
1399/11/16اصلیدكتر علی صالحی 3

نظريه های سازمان و مديريت: نام درس
1399/11/30دكتر ابوالقاسم میرا3

مديريت بازاريابی: نام درس
دكتر محمد حقیقی3



ساعتتاريخ

10-02-473:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-246:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-343: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-477: كد درس     | 01:     گروه درس

10-02-884: كد درس     | 01:     گروه درس

3991: ورودی

مديريت استراتژيك پیشرفته: نام درس
دكتر مرتضی سلطانی2

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

تحلیل آماری: نام درس

1399/11/30اصلی

ترم اول- كارشناسی ارشد -  مديريت دولتی گرايش خط مشی گذاری عمومی 

13:00-1399/11/1711:00اصلی

   امتحان

13:00-1399/11/2311:00اصلیدكتر غالمرضا جندقی2

11:00-13:00

11:00-13:00

نظريه های سازمان و مديريت پیشرفته: نام درس
1399/11/16اصلیدكتر رضا طهماسبی2

روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته : نام درس

13:00-1399/11/2411:00اصلیدكتر محمد میره ای2در مديريت

اداره امور عمومی در اسالم: نام درس
دكتر علی نقی امیری2



ساعتتاريخ

10-02-038:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-148:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-115: كد درس    |  01:    گروه درس

3991: ورودی

1399/11/30اصلیدكتر نظام الدين رحیمیان2

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

1تئوری حسابداری : نام درس
11:00-1399/11/1709:00تخصصیدكتر سلمان بیك بشرويه3

حسابرسی پیشرفته: نام درس
09:00-11:00

حسابداری مديريت: نام درس
11:00-1399/11/2409:00اصلیدكتر محمدرضا نیکبخت3

ترم اول- مقطع كارشناسی ارشد- حسابداری



ساعتتاريخ

10-02-660:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-04-084: كد درس    | 01:    گروه درس

10-04-070: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-593: كد درس     | 01:     گروه درس

10-04-068: كد درس     | 01:     گروه درس

10-04-073: كد درس     | 01:     گروه درس

10-04-103: كد درس     | 01:     گروه درس

رمزنگاری: نام درس
13:00-1399/11/2911:00اختیاریدكتر محمد اسماعیل آراسته راد3

كسب و كار الکترونیکی پیشرفته: نام درس
13:00-1399/11/1611:00اختیاریدكتر فاضل پارساپور3

3991: ورودیترم اول- كارشناسی ارشد -  مهندسی فناوری اطالعات 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

روش تحقیق: نام درس
13:00-1399/11/2411:00تخصصی دكتر حبیب اله آراسته راد2

يادگیری ماشین: نام درس
13:00-1399/11/2311:00اختیاریدكتر روح اله رحمانی3

دكتر حبیب اله آراسته راد

دكتر ارشیا بادی

شبکه های كامپیوتری پیشرفته: نام درس
13:00-1399/11/2211:00تخصصی3

مديريت فناوری اطالعات:نام درس
13:00-1399/11/3011:00تخصصی دكتر علی بعیدی مفردنیا3

مديريت ارتباط با مشتری: نام درس
13:00-1399/11/1711:00اختیاریدكتر علی پارسا3


