
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

1399/11/0909:00-11:00
حقوق تجارت بین المللی: نام درس

اصلیدكتر محمد تقی رفیعی2

متون حقوقی: نام درس
13:00-1399/11/0211:00اصلیدكتر عبدالرضا علیزاده2

حقوق بین الملل خصوصی: نام درس
اصلیدكتر سید مهدي میرداداشی2

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   حقوق خصوصی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

1399/10/2509:00-11:00



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

1399/11/0314:00-16:00

فلسفه حقوق كیفري: نام درس
13:00-1399/11/0911:00اختیاريدكتر  حسن عالی پور2

متون حقوقی: نام درس
تخصصیدكتر سیدمحمود میرخلیلی2

   امتحان

حقوق كیفري عمومی: نام درس
13:00-1399/10/2511:00تخصصیدكتر  احمد حاجی ده آبادي2

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   حقوق كیفري و جرم شناسی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 



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

ساعتتاريخ

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

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   اقتصاد مالی - علوم اقتصادي 
نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

   امتحان

۲تئوري اقتصاد سنجی : نام درس

1399/11/0909:00-11:00
اشكال حقوقی دولت: نام درس

اختیاريدكتر محمد مظهري2

11:00-1399/10/2509:00اصلیدكتر سجاد برخورداري2

1399/10/2611:00-13:00

بررسی مكاتب فلسفی و كالمی در حقوق عمومی: نام درس
13:00-1399/11/1311:00اصلیدكتر محمدجواد  جاويد2

حقوق اقتصادي عمومی: نام درس
اصلیدكتر میر سجاد سیدموسوي2

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   حقوق عمومی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

ساعتتاريخ

1399/11/0211:00-13:00

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

كنترل هاي استراتژيک بازرگانی: نام درس 
تخصصیدكتر محمد آقايی3

   امتحان

فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مديريت :  نام درس 

16:00-14:00 1399/11/03 اصلیدكتر ابوعلی ودادهیر3بازرگانی

10-02-661: كد درس  | 01:    گروه درس 

14:00-16:00

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

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   سیاست گذاري- مديريت بازرگانی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

1399/11/02 11:00-13:00

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

بررسی روابط فرد و سازمان: نام درس 

 1399/11/09تخصصیدكتر عباس نرگسیان3

تحلیل مسائل برنامه ريزي نیروي انسانی: نام درس 

تخصصیدكتر سیدرضا جوادين3

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   رفتار و منابع انسانی- مديريت بازرگانی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

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

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

1399/11/0311:00-13:00
بازاريابی صنعتی: نام درس

تخصصیدكتر محمد آقايی3

   امتحان

تحقیقات بازاريابی پیشرفته: نام درس
13:00-1399/11/0911:00تخصصیدكتر طهمورث حسنقلی پور3

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   بازاريابی - مديريت بازرگانی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 



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

1399/11/0909:00-11:00
فلسفه تكنولوژي هاي نوين رسانه اي:  نام درس

اختیاريدكتر سیاوش صلواتیان2

1399/11/02 11:0013:00

مبانی فلسفی روش تحقیق در رسانه ها: نام درس
13:00-1399/10/2511:00تخصصیدكتر اسماعیل سعدي پور2

مديريت تبلیغات: نام درس
اختیاريدكتر مسعود كیماسی2

   امتحان

مديريت منابع انسانی در صنايع خالق: نام درس
16:00-1399/11/0314:00تخصصیدكتر مهرداد استیري2

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   مديريت رسانه 

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 



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    |  01:    گروه درس

1399/11/0911:00-13:00
بررسی روابط فرد و سازمان: نام درس

تخصصیدكتر مجید رمضان2

1399/10/2509:00-11:00

استراتژيهاي مديريت منابع انسانی: نام درس
11:00-1399/11/0309:00تخصصیدكتر امین حكیم2

تحلیل مسائل برنامه ريزي نیروي انسانی: نام درس
تخصصیدكتر حمیدرضا يزدانی2

3981: وروديترم سوم- مقطع دكتري  - منابع انسانی-مديريت دولتی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

1399/11/0209:00-11:00

نظريه هاي پیشرفته ارتباطات سازمانی:  نام درس
11:00-1399/11/0909:00تخصصیدكتر علی اكبر فرهنگی2

نظريه هاي رفتاري سازمان:  نام درس
تخصصیتوكلی... دكتر عبدا2

   امتحان

مديريت تحول: نام درس
11:00-09:00 1399/10/25 تخصصیدكتر محمدحسین رحمتی2

3981: وروديترم سوم- مقطع دكتري  - رفتار سازمانی-مديريت دولتی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 



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

1399/11/0309:00-11:00

انگلیسی براي اهداف ويژه: نام درس
11:00-1399/11/0909:00اختیاريدكتر مجید نعمتی2

يادگیري زبان به كمک فن آوري: نام درس
اختیاريدكتر سیدمحمد علوي2

   امتحان

مطالعات يادگیري زبان دوم: نام درس
11:00-1399/10/2509:00تخصصیدكتر شیوا كیوان پناه2

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   آموزش زبان انگلیسی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 



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

10-02-647: كد درس    |  01:    گروه درس

1399/11/1411:00-13:00

دكتر محمد مرادي

نظريه ها، تحوالت و : حسابداري بخش عمومی: نام درس

2پژوهش ها

دكتر علی فعال قیومی

اختیاري

1399/11/0911:00-13:00

تئوري ها و پژوهش هاي حسابرسی: نام درس
16:00-1399/11/301400تخصصیدكتر نظام الدين رحیمیان2

پژوهش هاي جاري حسابداري: نام درس
اختیاري دكتر حامد عمرانی2

1399/10/2509:00-11:00

تئوري هاي مالی و سرمايه گذاري: نام درس
13:00-1399/11/0311:00تخصصیدكتر فريدون اوحدي2

تئوري ها و پژوهش ها در حسابداري مديريت: نام درس
تخصصیدكتر  محمدرضا نیكبخت2

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري  -   حسابداري

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

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

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

1399/11/0909:00-11:00
قیمت گذاري پیشرفته ايزارهاي مشتقه: نام درس

تخصصیدكتر رضا تهرانی2

   امتحان

مباحث پیشرفته در ابزارهاي مالی اسالمی: نام درس
13:00-1399/11/0211:00تخصصیدكتر محمد توحیدي2

3981: وروديترم سوم-  مقطع دكتري-   مهندسی مالی- مديريت مالی

نوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 


