
ساعتتاريخ

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

10-03-123:كد درس    | 01:     گروه درس

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

10-03-432:  كد درس    |  01:    گروه درس

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

4001: ورودیترم اول- دكتری -حقوق جزا و جرم شناسی 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

حقوق كیفری عمومی: نام درس
13:00-16:001400/10/3011:00-14:00پنج شنبهتخصصیدكتر غالمرضا پیوندی2

سیاست جنايی:  نام درس
13:00-10:001400/10/2311:00-08:00پنج شنبهتخصصیدكتر سیدمحمود میرخلیلی2

۱حقوق كیفری اختصاصی : نام درس
13:00-18:001400/10/2411:00-16:00پنج شنبهتخصصیدكتر  احمد حاجی ده آبادی2

11:00-13:00 1400/11/01 10:00-12:00 پنج شنبه تخصصی دكتر علی محمدی جوركويه 2
1فقه استداللی: نام درس

متون حقوقی: نام درس
13:00-14:001400/11/0711:00-12:00جمعهتخصصیدكتر سیدمحمود میرخلیلی2



ساعتتاريخ

10-03 -436: كد درس    |  02:    گروه درس

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

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

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

متون حقوقی: نام درس
13:00-19:001400/11/0711:00-17:00پنج شنبهاصلیدكتر  عبدالرضا علیزاده2

حقوق تجارت بین الملل: نام درس
13:00-12:001400/11/0111:00-10:00پنج شنبهاصلیدكتر  ابراهیم شعاريان2

حقوق مدنی تطبیقی:  نام درس
13:00-10:001400/10/2311:00-08:00پنج شنبهاصلیدكتر جلیل قنواتی2

۱حقوق مدنی پیشرفته : نام درس
13:00-18:001400/10/2411:00-16:00جمعهاصلیدكتر جلیل قنواتی2

4001: ورودیترم اول-  مقطع دكتری  -   حقوق خصوصی 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-03 -019: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-054:كد درس    | 01:     گروه درس

10-03 -059: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-596: كد درس    |  01:    گروه درس

ساعتتاريخ

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

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

متون حقوقی پیشرفته: نام درس
13:00-10:001400/10/3011:00-08:00پنج شنبهاصلیدكتر علیرضا ابراهیم گل2

حقوق بشر: نام درس
13:00-16:001400/11/0711:00-14:00پنج شنبهاصلیدكتر احمد مومنی راد2

تحلیل محتوای آراء و احكام قضايی و :  نام درس

13:00-18:001400/10/2311:00-16:00پنج شنبهاصلیدكتر حسن سواری2داوری بین المللی

نقد و بررسی مكاتب فلسفی در حقوق بین : نام درس

13:00-12:001400/10/2411:00-10:00پنج شنبهاصلیدكتر حیدرعلی تیموری2الملل عمومی

4001: ورودیترم اول-  مقطع دكتری  -   حقوق بین الملل عمومی 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

فلسفه حقوق كیفری: نام درس
13:00-18:001400/11/0111:00-16:00جمعهاختیاریدكتر حسن عالی پور2

3991: ورودیترم سوم- دكتری -حقوق جزا و جرم شناسی 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

متون حقوقی: نام درس
13:00-14:001400/11/0711:00-12:00جمعهتخصصیدكتر سیدمحمود میرخلیلی2



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

4001: ورودیترم اول- دكتری -علوم اقتصادی گرايش اقتصاد مالی 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

1400/10/2311:00-13:00

۱اقتصاد خرد پیشرفته : نام درس
1400/10/3011:00-13:00

۱اقتصاد كالن پیشرفته : نام درس
13:00-10:00پنج شنبهتخصصیدكتر سجاد برخورداری3

17:00-14:00چهارشنبهتخصصیدكتر قهرمان عبدلی3

1400/11/0711:00-13:00
۱اقتصاد مالی : نام درس

16:00-14:00جمعه تخصصیدكتر محسن مهرآرا2



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

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- فیزيولوژی ورزشی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

عضالنی با فعالیت - سازگاری های عصبی : نام درس

13:00-15:001400/10/2411:00-13:00پنج شنبهاصلیدكتر فاطمه شب خیز2ورزشی

عروقی با فعالیت - سازگاری های قلبی : نام درس

13:00-10:001400/10/2311:00-08:00پنج شنبهاصلیدكتر رحمان سوری2ورزشی

13:00-15:001400/10/3011:00-13:00

اصول، تئوری و طراحی برنامه :  نام درس

13:00-12:001400/11/0711:00-10:00پنج شنبهاصلیدكتر رحمان سوری2(تجويز)تمرين

تغذيه ورزشی: نام درس
جمعهاصلیدكتر پريسا پورنعمتی2



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

10:00-12:001400/10/3011:00-13:00

مهندسی فرآيندهای زيستی: نام درس
13:00-10:001400/11/0711:00-08:00پنج شنبهاختیاریدكتر فرامرز خدائیان2

سامانه های رسانش تركیبات زيست فعال: نام درس
پنج شنبهاختیاری خانم دكتر امام جمعه2

14:00-16:001400/10/2311:00-13:00

مدل سازی و شبیه سازی در صنايع غذايی: نام درس
13:00-18:001400/11/0111:00-16:00پنج شنبهتخصصیدكتر غالمرضا عسكری2

رئولوژی پیشرفته مواد غذايی: نام درس
پنج شنبهتخصصیدكتر غالمرضا عسكری2

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- علوم و مهندسی صنايع غذايی گرايش صنايع غذايی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



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

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- برنامه ريزی محیط زيست - محیط زيست

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

برآورد ظرفیت برد زيستگاه ها: نام درس
13:00-12:001400/10/2311:00-08:00پنج شنبه هفته هاي زوجاصلیدكتر محمدجواد امیری2

نظريه های برنامه ريزی و محیط زيست:  نام درس
13:00-20:001400/10/2411:00-16:00پنج شنبه هفته هاي فرداصلیدكتر احمد نوحه گر2

اقتصاد محیط زيست: نام درس
13:00-18:001400/10/3011:00-14:00جمعه هفته هاي زوجاصلیدكتر حمیدرضا جعفری2

سیستم های خبره: نام درس
13:00-12:001400/11/0111:00-08:00جمعه هفته هاي زوجاختیاریدكتر غالمرضا نبی بیدهندی2

مديريت سوانح: نام درس
13:00-18:001400/11/0711:00-14:00پنج شنبه هفته هاي زوجاختیاریدكتر حسن هويدی2



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

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مهندسی محیط زيست گرايش آب و فاضالب

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

بازيابی و استفاده دوباره آب: نام درس
2

دكتر ناصر مهردادی

13:00-18:001400/10/2311:00-14:00جمعه هفته هاي زوجاصلی

دكتر غالمرضا نبی بیدهندی

تصفیه آب صنعتی: نام درس
13:00-12:001400/10/2411:00-08:00پنج شنبه هفته هاي فرداصلیدكتر غالمرضا نبی بیدهندی2

آالينده های عالی پايدار: نام درس
13:00-18:001400/10/3011:00-14:00جمعه هفته هاي فرداصلیدكتر غالمرضا نبی بیدهندی2

جمع آوری فاضالب و كنترل روان آب های : نام درس

13:00-18:001400/11/0111:00-14:00پنج شنبه هفته هاي فرداصلیدكتر ناصر مهردادی2سطحی

فرآيندهای زيستی در تصفیه فاضالب:  نام درس
13:00-12:001400/11/0711:00-08:00جمعه هفته هاي فرداصلیدكتر ناصر مهردادی2



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

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

10-03-515:  كد درس    |  01:    گروه درس 

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

10-03-596: كد درس    |  01:    گروه درس

حقوق بشر: نام درس
13:00-16:001400/11/0711:00-14:00پنج شنبهاصلیدكتر احمد مومنی راد2

اشكال حقوقی دولت: نام درس
2

حقوق مالیه عمومی:  نام درس
13:00-12:001400/10/2311:00-10:00پنج شنبهاختیاریدكتر میرسجاد سیدموسوی2

نظارت بر اعمال حكومت: نام درس
13:00-17:001400/11/0111:00-15:00جمعهاختیاریاساتید گروه آموزشی2

به زبان انگلیسی يا )متون پیشرفته حقوقی : نام درس

13:00-10:001400/10/2411:00-08:00پنج شنبهاصلی دكتر احمد مومنی راد2(فرانسه

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- حقوق عمومی

   امتحانساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

12:00-14:001400/11/0711:00-13:00

حقوق اقتصادی عمومی:  نام درس
13:00-16:001400/10/2311:00-14:00پنج شنبهاصلی دكتر نادر میرزاده كوهشاهی2

بررسی تحلیلی مكاتب فلسفی: نام درس
13:00-13:001400/11/0111:00-11:00پنج شنبهاصلی دكتر محمد جواد جاويد2

3991: ورودیترم سوم- مقطع دكتری- حقوق عمومی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

جمعهاختیاریاساتید گروه آموزشی

   امتحان



ساعتتاريخ

10-03-192:  كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-527: كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-417:  كد درس    |  01:    گروه درس 

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 

10-03-009:كد درس    |  01:    گروه درس 

مسائل توسعه سیاسی در ايران: نام درس
13:00-17:001400/11/0111:00-15:00جمعهاصلیدكتر علیرضا صدرا2

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

جامعه شناسی سیاسی ايران:  نام درس
13:00-10:00پنج شنبهاصلیدكتر صادق زيباكالم2

ساعت
   امتحان

3991: ورودیترم سوم- مقطع دكتری- جامعه شناسی سیاسی-علوم سیاسی

متون كالسیك جامعه شناسی سیاسی: نام درس
13:00-16:001400/10/3011:00-14:00پنج شنبهاصلیدكتر فدايی مهربانی2

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- جامعه شناسی سیاسی- علوم سیاسی

1400/10/2311:00-13:00

13:00-18:001400/10/3011:00-16:00پنج شنبهاصلی

نقد و بررسی نظريات مختلف در جامعه : نام درس

13:00-13:001400/11/0711:00-11:00پنج شنبهاصلیآقای  دكتر علی اشرف نظری2شناسی

روابط شمال و جنوب: نام درس
13:00-10:001400/11/0711:00-08:00پنج شنبهاصلیآقای دكتر مجید سلیمانی2

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

ابزارهای نوين تجزيه و تحلیل سیاسی: نام درس
13:00-11:001400/10/2311:00-09:00پنج شنبهاصلیآقای دكتر علی اشرف نظری2

جامعه شناسی و وسايل ارتباط جمعی: نام درس
آقای دكتر مجید سلیمانی2



ساعتتاريخ

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

10-03-147: كد درس    | 01:     گروه درس

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

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

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

1400/11/0711:00-13:00

18:00-16:00پنج شنبهتخصصیدكتر شیوا كیوان پناه

ساعتروز

4001: ورودیترم اول-  مقطع دكتری  -   آموزش زبان انگلیسی

واحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

1400/10/2411:00-13:00

نوع درسنام استاد

نقد و بررسی مسائل آموزش زبان: نام درس
13:00-10:001400/10/2311:00-08:00جمعهتخصصی دكتر سیدمحمد علوی2

برنامه ريزی درسی زبان: نام درس
2

تحقیق  در آموزش زبان: نام درس
13:00-11:00 12:001400/11/01-10:00پنج شنبهتخصصیدكتر حسین كرمی2

انگلیسی برای اهداف ويژه: نام درس
16:00-14:00جمعهاختیاریدكتر مجید نعمتی2

منظور شناسی زبان دوم: نام درس
13:00-12:001400/10/3011:00-10:00جمعهاختیاریدكتر علی اكبر خمیجانی فراهانی2



ساعتتاريخ

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

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

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

10-02-576: كد درس    |  01:    گروه درس

نظريه های رفتاری سازمان:  نام درس
16:001400/11/07-14:00پنج شنبهتخصصیتوكلی... دكتر عبدا2

3991: ورودیترم سوم- مقطع دكتری- مديريت دولتی گرايش رفتار سازمانی

نام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

نظريه های پیشرفته ارتباطات سازمانی: نام درس
13:00-10:001400/10/3011:00-08:00پنج شنبهتخصصیدكتر علی اكبر فرهنگی2

روز
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

13:00-18:001400/10/2311:00-16:00پنج شنبهاصلی

تئوری )فلسفه علم و روش شناسی تحقیق : نام درس

14:001400/10/24-12:00جمعهاصلیدكتر امین فرجی2(و علمی

11:00-13:00

نوع درس

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مديريت دولتی گرايش مديريت منابع انسانی

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

خط مشی گذاری و تحلیل سیاستهای دولت: نام درس
13:00-14:001400/11/0111:00-12:00پنج شنبهاصلیدكتر علی حمیدی زاده2

نقد و بررسی نظريه های سازمان و مديريت: نام درس
 دكتر حمید زارع2

11:00-13:00

تحلیل رفتاری در سازمان های اداری: نام درس
13:00-16:001400/11/0711:00-14:00چهارشنبهاصلیدكتر حسن زارعی متین2



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

10-02-576: كد درس    |  01:    گروه درس

روزنوع درس
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

نقد و بررسی نظريه های سازمان و مديريت: نام درس
13:00-18:001400/10/2311:00-16:00پنج شنبهاصلی دكتر حمید زارع2

تحلیل رفتاری در سازمان های اداری: نام درس
13:00-16:001400/11/0711:00-14:00چهارشنبهاصلیدكتر حسن زارعی متین2

تئوری )فلسفه علم و روش شناسی تحقیق : نام درس

13:00-14:001400/10/2411:00-12:00جمعهاصلیدكتر امین فرجی2(و علمی

خط مشی گذاری و تحلیل سیاستهای دولت: نام درس
اصلیدكتر علی حمیدی زاده2

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مديريت دولتی گرايش  رفتار سازمانی

13:00-14:001400/11/0111:00-12:00پنج شنبه

نام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 



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 

   امتحان

13:00-14:001400/10/2311:00-11:00جمعهتخصصی

طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطالعات: نام درس
13:00-18:001400/10/3011:00-16:00پنج شنبهتخصصیدكتر كیوان صالحی2

انسان شناسی در اسالم: نام درس
13:00-16:001400/11/0111:00-14:00جمعه تخصصیدكتر داود نودئی2

نظريه ها و روش های مشاوره ازدواج: نام درس
13:00-12:001400/11/0711:00-10:00پنج شنبه تخصصیدكتر  سمیه شاهمرادی2

بررسی مقايسه ای نظريه ها و روش های : نام درس

دكتر ياسر مدنی3مشاوره و رواندرمانی

4001: ورودیترم اول -مقطع دكتری - مشاوره 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 



ساعتتاريخ

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

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

10-02-441    | 01:     گروه درس

10-02-499    | 01:     گروه درس

10-02-    | 01:     گروه درس

ارتباطات اقناعی: نام درس
13:00-1400/11/071100 13:00-11:00پنج شنبهاختیاریدكتر  محمدباقر ساروخانی2

مبانی فلسفی روش تحقیق در رسانه ها: نام درس
13:00-12:001400/10/301100-10:00جمعهاختیاریدكتر اسماعیل سعدی پور2

نظريه های اقتصادی رسانه ها: نام درس
13:00-16:001400/10/231100-14:00پنج شنبهاختیاریدكتر عزت اله عباسیان2

سیاست گذاری رسانه ای: نام درس
13:00-10:001400/10/241100-08:00پنج شنبهاختیاریخانم دكتر سمیه لبافی پژوه2

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری-  مديريت رسانه ای

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

مبانی مديريت رسانه: نام درس
   متعاقبا اعالم خواهد شدجبرانیمتعاقبا اعالم خواهد شد2



ساعتتاريخ

10-02-661:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-665:  كد درس    | 01:     گروه درس

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

ساعتتاريخ

10-02-661:  كد درس    | 01:     گروه درس

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

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

كنترل های استراتژيك بازرگانی: نام درس
3

دكتر طهمورث حسنقلی پور 

ياسوری
13:00-11:001400/11/0711:00-08:00جمعهتخصصی

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری-  رفتار سازمانی و مديريت منابع انسانی- مديريت بازرگانی 

نام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

08:00-11:001400/11/0711:00-13:00

مبانی فلسفی تئوری های سازمان و :  نام درس

13:30-10:30پنج شنبهتخصصیدكتر سیدرضا سیدجوادين3مديريت

روزنوع درسنام استادواحد
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

13:00-10:301400/11/0111:00-07:30پنج شنبهتخصصیدكتر محسن نظری

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مديريت سیاستگذاری بازرگانی- مديريت بازرگانی 

كد و گروه درس/ نام درس 

11:00-13:00

روزنوع درس
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

استراتژی مديريت منابع انسانی: نام درس
جمعهتخصصیخانم دكتر مرجان فیاضی3

1400/10/2311:00-13:00

فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در :  نام درس

17:001400/10/30-14:00پنج شنبهتخصصیدكتر طاهر روشندل اربطانی3مديريت بازرگانی

فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در : نام درس

13:00-17:001400/10/3011:00-14:00پنج شنبهتخصصیدكتر طاهر روشندل اربطانی3مديريت بازرگانی

تحلیل نظريه های اقتصادی: نام درس
3



ساعتتاريخ

10-02-661: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-665:  كد درس    | 01:     گروه درس

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

1400/11/0111:00-13:00

فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در : نام درس

13:00-17:001400/10/3011:00-14:00پنج شنبهتخصصیدكتر طاهرروشندل اربطانی3مديريت بازرگانی

مبانی فلسفی تئوری های سازمان و : نام درس

پنج شنبهتخصصیدكتر سیدرضا سیدجوادين3مديريت

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مديريت بازرگانی گرايش مديريت بازاريابی

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

10:30-13:301400/10/2311:00-13:00

تحلیل نظريه های اقتصادی: نام درس
10:30-07:30پنج شنبهتخصصیدكتر محسن نظری3



ساعتتاريخ

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

10-02-640:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-643: كد درس    |  01:    گروه درس

پژوهش های كیفی در حسابداری و : نام درس

13:00-17:001400/11/0711:00-15:00پنج شنبهاختیاریدكتر كاوه مهرانی2حسابرسی

تئوری ها و پژوهش ها در حسابداری : نام درس

13:00-20:001400/10/2311:00-18:00پنج شنبهتخصصیدكتر محمدرضا نیكبخت2مديريت

اقتصادسنجی مالی پیشرفته: نام درس
13:00-10:001400/11/0111:00-08:00پنج شنبهاختیاریدكتر عزت اله عباسیان2

3991: ورودیترم سوم- مقطع دكتری- حسابداری

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان



ساعتتاريخ

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

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

10-02-640:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-640:  كد درس    | 01:    گروه درس

اقتصادسنجی مالی پیشرفته: نام درس
13:00-10:001400/11/0111:00-08:00پنج شنبهاختیاریدكتر عزت اله عباسیان2

تئوری ها و پژوهش های حسابرسی: نام درس
متعاقبا اعالم می گرددتخصصیدكتر نظام الدين رحیمیان2

تئوری های مالی و سرمايه گذاری: نام درس
13:00-13:001400/11/0711:00-11:00جمعهتخصصیدكتر رضا تهرانی2

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی: نام درس
13:00-17:001400/10/3011:00-15:00پنج شنبهتخصصیدكتر ايرج نوروش2

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- حسابداری



ساعتتاريخ

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

10-02-484: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-481:  كد درس    | 01:    گروه درس

سرمايه گذاری مخاطره پذير:  نام درس
اختیاریمتعاقبا اعالم خواهد شد2

سمینار  تخصصی: نام درس
جزو دروس خاصتخصصیاساتید گروه آموزشی2

قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه: نام درس
13:00-20:001400/10/2311:00-18:00پنج شنبهتخصصیدكتر سیدمجتبی میرلوحی2

3991: ورودیترم سوم- مقطع دكتری- مالی گرايش مهندسی مالی

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان



ساعتتاريخ

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

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

10-02-625: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-427: كد درس    |  01:    گروه درس

تئوری پرتفوی و تخصیص دارايی ها: نام درس
اختیاریمتعاقبا اعالم خواهد شد2

تئوری های مالی پیشرفته: نام درس
13:00-14:001400/11/0111:00-12:00پنج شنبهاصلیدكتر رضا تهرانی2

قیمت گذاری پیشرفته ابزارهای مشتقه: نام درس
13:00-20:001400/10/2311:00-18:00پنج شنبهتخصصیدكتر سیدمجتبی میرلوحی2

4001: ورودیترم اول- مقطع دكتری- مالی گرايش مهندسی مالی

روزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
ساعت برگزاری 

كالس

   امتحان

مديريت ريسك مالی پیشرفته: نام درس
متعاقبا اعالم خواهد شداصلیدكتر سیدمجتبی میرلوحی2


