
 

 

 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 

 

 



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 و منابع انسانیگرایش رفتار  –رشته : مدیریت بازرگانی 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142009449 120142009441 120142009442 120142009449 120142009449 ---- ---- ---- 

    78/81 22/81 81/81 18/88 52/81 استراتژی های مدیریت منابع انسانی

    57/88 72/81 57/88 57/88 82/81 و سازمانبررسی روابط فرد 

    ---- ---- ---- ---- ---- مبانی فلسفی تئوری های سازمان و...

    ---- ---- ---- ---- ---- نظریه های رفتاری سازمان

    07/81 87/88 87/81 81 87/88 مبانی فلسفی تئوری های رفتار و توسعه

    91/91 94/93 99/91 40/91 31/91 معدل کل

 

 گرایش سیاستگذاری –مدیریت بازرگانی رشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142099449 120142099440 120142099441 120142099442 ---- ---- ---- ---- 

     07/81 12/88 02/81 81 ...ها طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمان

     82/81 07/81 87/88 07/88 استراتژی های بازرگانی

     87/81 07/81 07/88 12/81 کنترل استراتژیک بازرگانی

------- ---- ---- ---- ----     

------- ---- ---- ---- ----     

     19/91 29/91 13/91 13/91 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 مدیریت فناوری اطالعاترشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142949440 120142949442 120142949449 ---- ---- ---- ---- ---- 

      07/82 12/82 12/80 استراتژی های توسعه کسب و کار

      17/85 12/82 12/88 مدیریت خدمات فناوری اطالعات

      ---- ---- ---- مدیریت شبکه و امنیت در فضای...

      ---- ---- ---- تئوری های شناختی و نظریه های ...

      82/80 07/81 17/80 مدیریت سرمایه گذاری در فناوری...

      19/92 41/99 31/99 معدل کل

 

 بازاریابیگرایش  –رشته : مدیریت بازرگانی 

 نام درس
 شماره دانشجویی یشماره دانشجوی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142019449 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

        22/88 بازاریابی و رفتار مصرف کننده

        17/88 بازاریابی صنعتی

        ---- مبانی فلسفی تئوری های سازمان و...

        ---- مبانی فلسفی تئوری های رفتار و توسعه

        88 پیشرفته بازاریابی بین الملل

        13/91 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 گرایش منابع انسانی –مدیریت دولتی رشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی انشجوییشماره د شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142299449 120142299440 120142299441 ---- ---- ---- ---- ---- 

      07/81 05/81 07/81 استراتژی های مدیریت منابع انسانی

      52/88 87/82 12/81 سمینار بهره وری در بخش دولتی

      ---- ---- ---- تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

      12/81 02/82 12/81 ...مبانی فلسفی تئوری های مدیریت

      ---- ---- ---- تحلیل رفتار در سازمان های اداری

      49/93 29/99 91/93 معدل کل

 

 مدیریت تولید و عملیاترشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142999441 120142999449 120142999449 120142999440 ---- ---- ---- ---- 

     07/88 17/81 07/81 82/81 طراحی سیستم های پیشرفته تولید...

     81 12/81 02/81 21/81 مفاهیم جدید سیستم های نگهداری..

     12/88 08/81 81 87/81 ری های سازمان...مبانی فلسفی تئو

     ---- ---- ---- ---- تجزیه و تحلیل کمی در تصمیم گیری...

     ---- ---- ---- ---- نظریه اعتبار و قابلیت اطمینان

     99/91 14/91 19/99 12/91 معدل کل



 

 

 گردانپردیس تحصیالت تکمیلی خود – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 گرایش تطبیق و توسعه –دولتی مدیریت رشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142919449 120142919440 120142919441 120142919442 ---- ---- ---- ---- 

     12/88 17/88 17/81 07/88 ها و مبانی نظری تطبیقیمدل 

     07/81 12/88 87/81 17/82 مدیریت توسعه و مفهوم توسعه پایدار

     07/81 07/81 82/88 17/82 مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی

------- ---- ---- ---- ----     

------- ---- ---- ---- ----     

     93/93 19/91 93/99 19/99 معدل کل

 

 حقوق خصوصیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

100142199443 100142199441 100142199449 110142199441 110142199449 110142199443 110142199449 110142199442 

 ---- 12/81 ---- 17/88 87/80 87/85 12/85 07/81 حقوق تجارت پیشرفته

 07/87 17/88 17/72 17/71 1 17/70 17/88 52/85 حقوق مدنی پیشرفته

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- فقه استداللی

 ---- ---- ---- ---- ---- 52/88 ---- ---- متون حقوقی به زبان انگلیسی

 ---- ---- ---- ---- 87/88 ---- 81 02/81 تطبیقی آیین دادرسی مدنی

     41/91 90/41 99/91 14/99 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 عمومیحقوق رشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی دانشجوییشماره  شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142129440 120142129441 120142129442 120142129449 ---- ---- ---- ---- 

     12/88 52/81 17/71 12/88 نظارت بر اعمال حکومت در ایران

     02/85 12/87 88 ---- حقوق بشر

     --- ---- ---- 17/81 دولت و نظریه های مربوط به آن

     57/88 17/82 12/81 12/81 مبانی نظام ج. ا . ا بررسی تحلیلی 

 ---- ---- ---- ----     

     31/99 09/92 03/90 99/91 معدل کل

 

 حقوق جزا و جرم شناسیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142299442 120142299440 120142299449 120142299449 ---- ---- ---- ---- 

     ---- 88 ---- ---- (9حقوق جزای اختصاصی)

     07/88 07/71 87/71 87/82 جرم شناسی نظری

     07/81 ---- 07/82 ---- فقه استداللی

     ---- ---- ---- 82 آیین دادرسی کیفری تطبیقی

     07/81 57/88 27/88 17/82 حقوق جزای عمومی

     11/91 91/90 31/99 91/99 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

12014299449 12014299440 12014299441 12014299442 12014299449 ---- ---- ---- 

    88 17/82 87/81 82/81 82/80 اقتصاد پیشرفته نفت و گاز

    17/88 72/88 81 17/82 17/80 قراردادهای باالدستی نفت و گاز

    52/81 02/82 57/82 72/81 87/81 دادهامدیریت دعاوی و اختالفات در قرار

------- ---- ---- ---- ---- ----    

------- ---- ---- ---- ---- ----    

    19/99 99/99 14/99 94/99 19/92 معدل کل

 

 مدیریت آموزشیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شجوییشماره دان شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142119449 120142119440 120142119449 120142119449 110142119449 120142119442 ---- ---- 

   08/81 17/80 18/81 15/82 12/81 15/88 مدیریت تغییر در سازمان های آموزشی

   88/81 18/85 08/80 85/82 18/81 12/88 سیاستگذاری در نظام های آموزشی

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- تئوری های مدیریت و سازمان در...

   52/88 07/81 22/82 82/80 87/88 57/82 تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت..

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- سیستم های اطالعاتی در مدیریت کاربرد

   14/91 10/92 91/99 11/92 31/99 30/99 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 تکنولوژی آموزشیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142099449 120142099441 120142099440 120142099442 120142099449 ---- ---- ---- 

    05/81 82/85 75/88 52/88 28/80 آموزش از راه دور با تأکید برآموزش...

    00/81 82/88 52/80 12/80 55/81 طراحی و تولید چند رسانه ای های ...

    ---- ---- ---- ---- ---- طراحی محیط ها و تجارب یادگیری

    52/81 78/81 88/81 85/81 58/88 کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ...

----------- ---- ---- ---- ---- ----    

    11/93 10/91 93/99 29/99 91/99 معدل کل

 

 برنامه ریزی درسیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142099449 120142099440 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

       02/81 17/80 اصول و روش های طراحی، اجرا و ارزشیابی

       07/88 87/88 نظریه ها و الگوهای برنامه درسی 

       82/88 02/88 و کاربرد فناوری نوینروش های تدریس 

------------ ---- ----       

----------- ---- ----       

       99/91 99/99 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 فلسفه تعلیم و تربیترشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی ییشماره دانشجو شماره دانشجویی

1201421999441 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

        17/82 فلسفه تربیتی اسالم

        02/88 مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

        81 و سنت تربیت در قرآنتعلیم و 

        ---- تربیت در روایات

        ---- تربیت در روایات )بخش دوم(

        90/91 معدل کل

 

 مشاورهرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

1299014210949 120142109442 120142109440 120142109449 120142109449 120142109441 ---- ---- 

   82/80 02/85 12/81 05/80 57/82 55/88 نظریه های مشاوره و روان درمانی

   72/80 52/88 27/81 18/88 72/81 82/88 مقایسه نظریه های مشاوره خانواده

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- نظریه های مشاوره شغلی و تحصیلی

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- نظریه های مشاوره گروهی

   82/81 12/80 18/81 15/88 17/81 12/82 انسان شناسی در اسالم

   99/99 33/92 11/93 11/92 93/91 91/90 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 روابط بین الملل رشته :

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

110142119441 ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- 

        27/82 نقد و ارزیابی نظریه های روابط بین الملل

        22/81 اخت در روابط بین المللروش شن

        17/80 مسائل امنیتی جهان معاصر با تأکید...

        ---- سیاست خارجی تطبیقی

        ---- مدیریت بحران و مناقشات بین المللی

        99/99 معدل کل

 

 اندیشه سیاسی –علوم سیاسی رشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی جوییشماره دانش شماره دانشجویی

120142139449 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

        15/80 اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسالمی

 ----        

        07/71 اندیشه سیاسی در غرب

        87/82 عه سیاسیمسائل توس

 ----        

        19/90 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 جامعه شناسی سیاسی –رشته : علوم سیاسی 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی نشجوییشماره دا شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142239449 120142239440 120142239442 120142239449 ---- ---- ---- ---- 

     22/80 07/81 ---- 87/81 جامعه شناسی سیاسی ایران

     12/82 27/88 17/85 57/88 نقد و بررسی نظریات مختلف در جا...

     87/81 02/81 17/87 02/80 اسیمتون کالسیک در جامعه شناسی سی

     ---- ---- 27/81 ---- مسائل توسعه سیاسی در ایران

--------- ---- ---- ---- ----     

     24/99 19/99 14/91 43/99 معدل کل

 

 اقتصاد مالی – علوم اقتصادیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شجوییشماره دان شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

12014219449 12014219440 12014219442 12014219449 ---- ---- ---- ---- 

     17/81 57 17/80 87/81 اقتصاد خرد 

     27/85 02/82 57/85 81/81 اقتصاد کالن 

     27/82 57 17/81 57 اقتصاد سنجی

------ ---- ---- ---- ----     

------ ---- ---- ---- ----     

     19/92 23/93 14/92 31/93 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 بازارها و مالیه –اقتصاد نفت و گاز رشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی وییشماره دانشج شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142199449 120142199440 120142199441 120142199442 ---- ---- ---- ---- 

     07/81 07/81 17/81 17/81 اقتصاد خرد پیشرفته

     17/88 52/81 12/82 78/82 اقتصاد کالن پیشرفته

     72/81 12/88 17/80 22/82 د پیشرفته نفت و گازاقتصا

     ---- ---- ---- ---- گرایش مالی – 1و0و9اقتصاد مالی 

     ---- ---- ---- ---- تجارت بین الملل و مالیه بین الملل

     29/93 39/91 13/99 12/99 معدل کل

 

 آماررشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی ره دانشجوییشما شماره دانشجویی شماره دانشجویی

12014299440 12014299441 12014299449 12014299442 ---- ---- ---- ---- 

     82/78 27/82 27/82 87/80 استنباط آماری پیشرفته

     غایب 50/88 11/70 10/88 0نظریه احتمال 

     ---- ---- ---- ---- ث پیشرفته در فرایندهای تصادفیمباح

     غایب 27/81 ---- ---- نظریه فرایندهای تصادفی پیشرفته

     ---- ---- 77/70 17/88 مباحث پیشرفته در احتمال

     19/49 41/91 11/41 92/99 معدل کل



 

 

 ی خودگردانپردیس تحصیالت تکمیل – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 آموزش زبان انگلیسیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

12014239442 12014239449 12014239440 12014239441 ---- ---- ---- ---- 

     85/88 58/88 00/88 58/81 ن دوممطالعات یادگیری زبا

     05/81 88/82 50/82 18/80 آموزش زبانمسائل نقد و بررسی 

     ---- ---- ---- ---- منظور شناسی زبان

     ---- 15/88 00/88 18/88 برنامه ریزی درسی زبان

     15/88 ---- ---- ---- سنجش زبان

     90/91 93/99 91/99 01/99 معدل کل

 

 زبان انگلیسی ترجمهرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

12014219449 12014219440 12014219441 12014219442 12014219449 11014219449 ---- ---- 

   27/82 17/81 82/82 72/88 17/82 غایب ...منظورشناسی، متن  ترجمه از منظر

   22/71 12/81 52/85 82/81 87/88 غایب روش های تدریس ترجمه

   ---- 81 ---- ---- ---- ---- ادب و بوطیقای ترجمه

   85 ---- 12/80 غایب 82/88 ---- فرهنگ، ایدئولوژی و ترجمه

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- نقد ترجمه: نظر و عمل

   19/90 93/93 33/91 41/90 49/99 ---- معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ماه دی نتایج اولیه آزمون جامع 

 ادبیات فارسیزبان و رشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی نشجوییشماره دا شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

  ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

       85/81 88/81 عربی

       57/88 78/81 متون نظم و نثر

       12/81 52/82 بالغت

       ---- ---- مطالعات دستوری

       ---- ---- نقد و نظریه ادبی

       19/99 41/99 معدل کل

 

 زبان شناسی همگانیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142999449 120142999440 120142999442 120142999449 110142999441 ---- ---- ---- 

    07/81 81 07/81 17/88 81 صرف

    07/80 07/81 12/88 12/81 72/80 نحو

    ---- ---- ---- ---- ---- آوا شناسی و واج

    52/88 52/88 02/81 15/81 07/81 رده شناسی زبان

    ---- ---- ---- ---- ---- سمینار )عصب شناسی(

    99/99 09/91 34/93 31/93 99/99 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316ه مادی نتایج اولیه آزمون جامع 

 حسابداریرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

120142029441 120142029442 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

       02/81 88 بداریتئوری های حسا

       17/88 12/81 حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته

       ---- ---- مدیریت اوراق بهادار و سرمایه گذاری

       82/81 15/81 توسعه عقاید و افکار حسابداری

       ---- ---- حسابداری بین المللی

       91 30/99 معدل کل

 

دانشجویان معترض به نمرات آزمون می توانند حد اکثر تا پایان وقت اداری روز * 

 26/09/17مورخ  یکشنبه

 پردیس خودگردان تحویل نمایند. رئیس اداره آموزشاعتراض خود را به صورت مکتوب به 

 

 تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی، پژوهشی پردیس 


