
ساعتتاريخ

10-03 -125: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-128:كد درس    | 01:     گروه درس

10-03-044:  كد درس    |  01:    گروه درس

10-03 -159: كد درس    |  01:    گروه درس

سياست جنايي:  نام درس
11:00-1399/11/2309:00تخصصيدكتر سيدمحمود ميرخليلي2

1399/11/3009:00-11:00

3991: ورودیترم اول-  مقطع دكتری  -   حقوق جزا و جرم شناسي 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

متون حقوقي به زبان خارجي: نام درس
11:00-1399/11/1609:00جبرانيدكتر سيدمحمود ميرخليلي2

آيين دادرسي كيفری تطبيقي: نام درس
اختياریدكتر  شهرداد دارابي2

1399/11/2615:00-17:00
متون فقه جزايي: نام درس

جبرانيدكتر احمد حاجي ده آبادی3



ساعتتاريخ

10-03 -436: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-431:كد درس    | 01:     گروه درس

10-03 -543: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-187: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03 -044: كد درس    |  02:    گروه درس

3991: ورودیترم اول-  مقطع دكتری  -   حقوق خصوصي 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

حقوق مدني تطبيقي:  نام درس
13:00-1399/11/2311:00اصليدكتر عليرضا باريکلو2

۱حقوق مدني پيشرفته : نام درس
13:00-1399/11/2411:00اصليدكتر عليرضا باريکلو2

متون حقوقي به زبان خارجي: نام درس
13:00-1399/11/3011:00جبرانيدكتر علي جعفری2

1399/11/1611:00-13:00

قواعد  فقه: نام درس
13:00-1399/11/1711:00اختياریدكتر محمد نوذری فردوسيه2

آئين دادرسي مدني تطبيقي: نام درس
اختياریدكتر عليرضا آذربايجاني2



ساعتتاريخ

10-03-597:  كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-605: كد درس    | 01:     گروه درس

10-03-400:  كد درس    |  01:    گروه درس

3991: ورودیترم اول-  مقطع دكتری  -   حقوق عمومي 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

بررسي تحليلي مباني نظام جمهوری اسالمي ايران: نام درس
11:00-1399/11/2409:00تخصصيدكتر  ابراهيم موسي زاده2

(به زبان انگليسي يا فرانسه )متون پيشرفته حقوقي:  نام درس
11:00-1399/11/1709:00تخصصيدكتر احمد مومني راد2

حقوق ماليه عمومي: نام درس
11:00-09:00 1399/11/30 اختياریدكتر ولي رستمي2



ساعتتاريخ

10-03-146:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-03-149: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-105: كد درس    | 01:     گروه درس

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

تحقيق  در آموزش زبان: نام درس
13:00-1399/11/3011:00تخصصيدكتر حسين كرمي2

نقد و بررسي مسائل آموزش زبان: نام درس
13:00-1399/11/1711:00تخصصي دكتر سيدمحمد علوی2

منظور شناسي زبان دوم: نام درس
2

دكتر علي اكبر خميجاني 

فراهاني
11:00-1399/11/2409:00اختياری

3991: ورودیترم اول-  مقطع دكتری  -   آموزش زبان انگليسي



ساعتتاريخ

10-02-574: كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-577: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-579: كد درس    | 01:     گروه درس

(تئوری و علمي)فلسفه علم و روش شناسي تحقيق : نام درس
11:00-1399/11/2409:00اصليدكتر غالمرضا جندقي2

خط مشي گذاری و تحليل سياستهای دولت: نام درس
11:00-1399/11/3009:00اصليدكتر علي حميدی زاده2

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری-مديريت دولتي گرايش منابع انساني

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

نقد و بررسي نظريه های سازمان و مديريت: نام درس
13:00-1399/11/1611:00اصلي دكتر حميد زارع2



ساعتتاريخ

10-02-574: كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-577: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-579: كد درس    | 01:     گروه درس

(تئوری و علمي)فلسفه علم و روش شناسي تحقيق : نام درس
11:00-1399/11/2409:00اصليدكتر غالمرضا جندقي2

خط مشي گذاری و تحليل سياستهای دولت: نام درس
11:00-1399/11/3009:00اصليدكتر علي حميدی زاده2

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری-مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني
   امتحان

نقد و بررسي نظريه های سازمان و مديريت: نام درس
13:00-1399/11/1611:00اصلي دكتر حميد زارع2

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 



ساعتتاريخ

10-02-629: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-858:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-865: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-869: كد درس    |  01:    گروه درس

(تجويز)اصول، تئوری و طراحي برنامه تمرين:  نام درس
13:00-1399/11/2311:00اصليدكتر رحمن سوری2

تغذيه ورزشي: نام درس
13:00-1399/11/3011:00اصليدكتر پريسا پورنعمتي2

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- فيزيولوژی ورزشي

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

عضالني با فعاليت ورزشي- سازگاری های عصبي : نام درس
13:00-1399/11/2411:00اصليدكتر فاطمه شب خيز2

عروقي با فعاليت ورزشي- سازگاری های قلبي : نام درس
13:00-1399/11/1611:00اصليدكتر رحمن سوری2



ساعتتاريخ

10-03-004: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-027:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-03-524: كد درس    | 01:      گروه درس

1399/11/1709:00-11:00

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری - جامعه شناسي سياسي - علوم سياسي

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

ابزارهای نوين تجزيه و تحليل سياسي: نام درس
اصليدكتر علي اشرف نظری2

نقد و بررسي نظريات مختلف در جامعه شناسي: نام درس
11:00-1399/11/3009:00اصليدكتر علي اشرف نظری2

جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي: نام درس
11:00-1399/11/2409:00اصليدكتر حجت كاظمي2



ساعتتاريخ

10-06-018: كد درس    | 01:     گروه درس

10-06-019:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-06-022: كد درس    | 01:     گروه درس

10-06-027: كد درس    | 01:     گروه درس

10-06-031: كد درس    | 01:     گروه درس

سيستم های خبره: نام درس
11:00-1399/11/3009:00اختياری2 دكتر غالمرضا نبي بيدهندی

مديريت سوانح: نام درس
11:00-1399/11/1709:00اختياریدكتر حسن هويدی2

نظريه های برنامه ريزی و محيط زيست:  نام درس
11:00-1399/11/1609:00اصليدكتر احمد نوحه گر2

اقتصاد محيط زيست: نام درس
11:00-1399/11/2409:00اصليدكتر حميدرضا جعفری2

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- برنامه ريزی محيط زيست - محيط زيست

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

برآورد ظرفيت برد زيستگاه ها: نام درس
11:00-1399/11/2309:00اصليدكتر محمدجواد اميری2



ساعتتاريخ

10-06-070: كد درس    |  01:    گروه درس

10-06-062:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-06-067: كد درس    |:      گروه درس

10-06-057:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-06-065: كد درس    | 01:     گروه درس

جمع آوری فاضالب و كنترل روان آب های سطحي: نام درس
11:00-1399/11/3009:00اصليدكتر ناصر مهردادی2

فرآيندهای زيستي در تصفيه فاضالب:  نام درس
11:00-1399/11/2309:00اصليدكتر ناصر مهردادی2

تصفيه آب صنعتي: نام درس
11:00-1399/11/1709:00اصليدكتر غالمرضا نبي بيدهندی2

آالينده های عالي پايدار: نام درس
11:00-1399/11/1609:00اصليدكتر غالمرضا نبي بيدهندی2

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

بازيابي و استفاده دوباره آب: نام درس
2

دكتر ناصر مهردادی

11:00-1399/11/2409:00اصلي

دكتر غالمرضا نبي بيدهندی



ساعتتاريخ

10-02-697:  كد درس    |  01:    گروه درس 

10-02-695:   كد درس    |  01:    گروه درس 

10-02-706: كد درس    |  01:    گروه درس 

10-02-711: كد درس    |  01:    گروه درس 

ساعتتاريخ

10-02-244:كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-289: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-692: كد درس    |  01:    گروه درس

نظری ها و روش های مشاوره ازدواج: نام درس
13:00-1399/11/2311:00 تخصصيدكتر  سميه شاهمرادی2

11:00-13:00

3991: ورودیترم اول- دكتری -علوم اقتصادی گرايش اقتصاد مالي 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

۱اقتصاد مالي : نام درس
13:00-1399/11/3011:00تخصصيدكتر محسن مهرآرا2

۱اقتصاد كالن پيشرفته : نام درس
13:00-1399/11/1711:00تخصصيدكتر سيدسجاد برخورداری3

۱اقتصاد خرد پيشرفته : نام درس
1399/11/24تخصصيدكتر قهرمان عبدلي3

1399/11/1711:00-13:00

طرح های تجربي تحقيق و تحليل اطالعات: نام درس
13:00-1399/11/2411:00تخصصيدكتر كيوان صالحي2

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

انسان شناسي در اسالم: نام درس
13:00-1399/11/3011:00 تخصصيدكتر داود نودئي2

3991: ورودی ترم اول -مقطع دكتری - مشاوره 

بررسي مقايسه ای نظريه ها و روش های مشاوره و رواندرماني: نام درس
تخصصيدكتر ياسر مدني3



ساعتتاريخ

10-05-002: كد درس    |  01:    گروه درس

10-05-004:  كد درس    |  01:    گروه درس

10-05-034: كد درس    |  01:    گروه درس

10-05-008: كد درس    | 01:     گروه درس

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

مدل سازی و شبيه سازی در صنايع غذايي: نام درس
13:00-1399/11/2311:00تخصصيدكتر غالمرضا عسکری2

رئولوژی پيشرفته مواد غذايي: نام درس
13:00-1399/11/1611:00تخصصيدكتر غالمرضا عسکری2

مهندسي فرآيندهای زيستي: نام درس
13:00-1399/11/3011:00اختياریدكتر فرامرز خدائيان2

سامانه های رسانش تركيبات زيست فعال: نام درس
13:00-1399/11/2411:00اختياری خانم دكتر امام جمعه2



ساعتتاريخ

10-05-024:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-05-034:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-05-042: كد درس    |  01:    گروه درس

10-05-008: كد درس    | 01:     گروه درس

(سالمت و كيفيت مواد غذايي)ايمني غذايي :  نام درس
13:00-1399/11/1711:00اختياریدكتر سيدهادی رضوی2

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فناوری مواد غذايي

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

روش های نوين شناسايي ميکروبي در مواد غذايي: نام درس
13:00-1399/11/2311:00تخصصيدكتر سيدهادی رضوی2

سامانه های رسانش تركيبات زيست فعال: نام درس
13:00-1399/11/2411:00اختياری خانم دكتر امام جمعه2

مهندسي فرآيندهای زيستي: نام درس
13:00-1399/11/3011:00اختياریدكتر فرامرز خدائيان2



ساعتتاريخ

10-02-079:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-445:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-447: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-381    | 01:     گروه درس

10-02-465    | 02:     گروه درس

مديريت منابع انساني در صنايع خالق: نام درس
13:00-1399/11/3011:00تخصصيدكترسيد مهدی شريفي2

13:00-1399/11/2411:00تخصصي

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مديريت رسانه ای

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

مباني مديريت رسانه: نام درس
13:00-1399/11/1711:00جبرانيدكتر علي حيدری2

نظريه های اقتصادی رسانه ها: نام درس
13:00-1399/11/2311:00اختياریدكتر داتيس خواجه ئيان2

سياست گذاری رسانه ای: نام درس
13:00-1399/11/1611:00اختياریدكتر سميه لبافي2

مسائل سازمان های رسانه ای: نام درس
دكتر طاهر روشندل2



ساعتتاريخ

10-02-665:  كد درس    | 02:     گروه درس

10-02-662:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-655: كد درس    |  01:    گروه درس

ساعتتاريخ

10-02-665:  كد درس    | 02:     گروه درس

10-02-662:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-669: كد درس    |  01:    گروه درس

مديريت و سياست گذاری در سطح ملي: نام درس
11:00-1399/11/3009:00تخصصيدكتر منوچهر انصاری3

بازاريابي و رفتار مصرف كننده: نام درس
11:00-1399/11/3009:00تخصصيدكتر رحيم اسفيداني3

تحليل نظريه های اقتصادی: نام درس
11:00-1399/11/2409:00تخصصيدكتر محسن نظری3

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مديريت سياستگذاری بازرگاني- مديريت بازرگاني 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

مباني فلسفي تئوری های سازمان و مديريت: نام درس
11:00-1399/11/1709:00تخصصيدكتر مجتبي اميری3

مباني فلسفي تئوری های سازمان و مديريت: نام درس
11:00-1399/11/1709:00تخصصيدكتر مجتبي اميری3

تحليل نظريه های اقتصادی: نام درس
11:00-1399/11/2409:00تخصصيدكتر محسن نظری3

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مديريت بازاريابي- مديريت بازرگاني 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-02-665:  كد درس    | 02:     گروه درس

10-02-661:  كد درس    | 02:    گروه درس

10-02-605: كد درس    |  01:    گروه درس

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری-  رفتار سازماني و مديريت منابع انساني- مديريت بازرگاني 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

استراتژی مديريت منابع انساني: نام درس
13:00-1399/11/3011:00تخصصيخانم دكتر مرجان فياضي3

مباني فلسفي تئوری های سازمان و مديريت:  نام درس
11:00-1399/11/1709:00تخصصيدكتر مجتبي اميری3

فلسفه علم و روش شناسي تحقيق در مديريت بازرگاني:  نام درس
3

دكتر طهمورث حسنقلي پور 

ياسوری
13:00-1399/11/2411:00تخصصي



ساعتتاريخ

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

10-02-634: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-635: كد درس    |  01:    گروه درس

ساعتتاريخ

10-02-432:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-005:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-450: كد درس    |  02:    گروه درس

تئوری ها و پژوهش های حسابرسي: نام درس
16:00-1399/11/301400تخصصيدكتر نظام الدين رحيميان2

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- حسابداری

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

13:00-1399/12/0811:00تخصصي

حقوق مالي: نام درس
13:00-1399/11/3011:00اصليدكتر حميد قنبری2

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

اقتصاد سنجي مالي پيشرفته: نام درس
13:00-1399/11/1611:00اصليدكتر عزت اله عباسيان2

تئوری های مالي پيشرفته: نام درس
13:00-1399/11/2411:00اصليدكتر فريدون اوحدی2

تئوری های پيشرفته در حسابداری مالي: نام درس
13:00-1399/11/2411:00تخصصيدكتر ايرج نوروش2

3991: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مهندسي مالي -مالي

پژوهش های تجربي حسابداری: نام درس
دكتر حامد عمراني2


