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  ردیف
  تاریخ  رشته

  1درس الزامی 

  

  ساعت

  2درس الزامی 

  

  ساعت

  1درس اختیاري

  

  ساعت

  2درس اختیاري 

  

  ساعت

  3درس اختیاري 

  

  ساعت

1  
  مدیریت گردشگري

  نفر)5(
3/3/96  

نقد نظریه هاي توسعه 

پایدار وآمایش فضایی 

  گردشگري

30/10-30/8  

اقتصاد در مدیریت 

  گردشگري

  (صبح)

30/12- 30/10  

تحلیل برنامه ریزي ، 

مدیریت وساختار 

  گردشگري

16-14  

تحلیل نظریه هاي 

اجتماعی، فرهنگی، 

ومکانی توسعه پایدار 

  گردشگري

16-14  

اصول سازمان 

ومدیریت 

رفتارسازمانی 

  گردشگري

16-14  

2  

مدیریت گرایش 

  تحقیق در عملیات

  نفر)2(

3/3/96  

کاربرد مجموعه هاي 

  تصمیم گیريفازي در 

30/10-30/8  

  مدل سازي ریاضی

30/12- 30/10  

تجزیه وتحلیل 

کمی در تصمیم 

  گیري هاي مدیریت

16-14  

مبانی فلسفی 

تتوریهاي سازمان 

  ومدیریت

16-14  

نظریه اعتبار 

وقابلیت 

  اطمینان

16-14  

3  
  مدیریت تکنولوژي

  نفر)4(
3/3/96  

مدلهاي انتقال تکنولوژي 

  ومالکیت معنوي

30/10-30/8  

سیاستهاي تحقیق 

  وتوسعه تکنولوژي

30/12- 30/10  

مبانی نظریه هاي 

اقتصاددانان کالسیک ونئو 

کالسیک ونظریه پردازان 

  جدید در زمینه تکنولوژي

16-14  

سیر تغییرات  

تکنولوژي وتوسعه 

  اقتصادي

16-14  

استراتژي تحقیق 

وتوسعه تکنولوژي 

  پیشرفته ونو

16-14  

4  

فنآوري مدیریت 

  اطالعات

  نفر)2(

3/3/96  

استراتژي هاي توسعه 

  کسب وکار

30/10-30/8  

مدیریت خدمات 

  فنآوري اطالعات

30/12- 30/10  

تئوریهاي شناختی 

  ونظریه هاي سیستمی

16-14  

مدیریت سرمایه 

گذاري در فنآوري 

  اطالعات

16-14  

مدیریت شبکه 

وامنیت در فضاي 

  تبادل داده

16-14  

  



5  

بازرگانی گرایش مدیریت 

  بازاریابی

  نفر)1(

3/3/96  
  بازاریابی ورفتار مصرف  کننده

30/10-30/8  

  بازاریابی صنعتی

30/12- 30/10  

مبانی فلسفی تئوري 

  سازمان ومدیریت

16-14  

مبانی فلسفی تئوریهاي 

  رفتار وتوسعه وتحول

16-14  

بازاریابی بین الملل 

  پیشرفته

16-14  

  

  

6  

  

حقوق جزا وجرم 

  شناسی

  نفر)2(

3/3/1396  
  1حقوق جزاي اختصاصی

30/10-30/8  

  جرم شناسی نظري

30/12- 30/10  

  فقه استداللی

16-14  

  آیین دادرسی تطبیقی

16-14  

  حقوق جزاي عمومی

16-14  

7  
  حقوق خصوصی

  نفر)8(
3/3/1396  

  حقوق تجارت پیشرفته

30/10-30/8  

  حقوق مدنی پیشرفته

30/12- 30/10  

  فقه استداللی

16-14  

متون حقوقی به زبان 

  انگلیسی

16-14  

  آیین دادرسی مدنی

16-14  

8  

حقوق بین الملل 

  عمومی

  نفر)6(

3/3/1396  
  حقوق بشر

30/10-30/8  

تحلیل محتوا احکام قضایی 

  وآراء داوري بین المللی

30/12- 30/10  

  مسئولیت  بین المللی

16-14  

تحلیل عملکرد بین 

  المللی دولت وقایع روز

16-14  

حقوق بین الملل 

  اقتصادي

16-14  

9  
  زبان وادبیات فارسی

  نفر)4(

3/3/1396  

  

  عربی

30/10-30/8  

  متون نظم ونثر

 -----  

  بالغت

30/12- 30/10  

  مطالعات دستوري

 ----  

  نقد ونظریه ادبی

 -------  

10  
  زبان شناسی

  نفر)8(

6/3/1396  

  

  صرف

30/10-30/8  

  

  نحو

30/12- 30/10  

  آوا شناسی و

  واج شناسی

16-14  

  رده شناسی زبان

16-14  

  نقش گرائی

16-14  

11  
  آموزش زبان انگلیسی

  نفر) 1(
3/3/1396  

  مطالعات یادگیري زبان دوم

30/10-30/8  

  

نقد وبررسی آموزش 

  زبان

30/12- 30/10  

  منظور زبان شناسی

16-14  

  

  برنامه ریزي درسی زبان

16-14  
  سنجش زبان

16-14  

12  
  مترجمی

  نفر)4(
3/3/1396  

ترجمه از منظر منظور شناسی ، متن 

  شناسی وتحلیل گفتمان انتقادي

30/10-30/8  

روش هاي تدریس 

  ترجمه

30/12- 30/10  

  ادب و بوطیقاي ترجمه

16-14  

فرهنگ، ایدئولوژي 

  وترجمه

16-14  

نقد ترجمه: نظر 

  وعمل

16-14  



13  

علوم ارتباطات 

  اجتماعی

  نفر)1(

3/3/1396  

6/3/1396  

  مطالعات انتقادي در ارتباطات

6/3/1396  

30/10-30/8  

  

نظریه هاي نوین 

  ارتباطات وتوسعه

3/3/1396  

30/10-30/8  

بازنگري روزنامه نگاري 

  معاصر

3/3/1396  

16-14  

روش تحقیق در 

  ارتباطات

3/3/1396  

16-14  

ارتباطات جمعی 

  وروابط بین الملل

3/3/1396  

16-14  

14  
  روابط بین الملل

  نفر)3(
3/3/1396  

نقد وارزیابی نظریه هاي روابط 

  بین الملل

30/10-30/8  

مسایل امنیتی جهان معاصر 

  باتاکید بردوران جنگ سرد

30/12 - 30/10  

روش شناخت  در روابط بین 

  الملل

16-14  

  سیاست خارجی تطبیقی

16-14  

  روابط خارجی ایران

16-14  

15  

  علوم اقتصادي

 نفر)1(

  

  

3/3/1396  

6/3/1396  

  خرد پیشرفته اقتصاد

3/3/1396  

30/10-30/8  

  اقتصاد کالن پیشرفته

6/3/1396  

30/12-30/8  

  )1اقتصاد توسعه(

3/3/1396  

16-14  

  )2اقتصاد توسعه(

3/3/1396  

16-14  

سمینار توسعه 

  اقتصادي

3/3/1396  

16-14  

16  
  مشاوره

  نفر)1(

3/3/1396  

6/3/1396  

نظریه هاي مشاوره 

  وروان درمانی

3/3/1396  

30/10-30/8  

مقایسه نظریه هاي 

  مشاوره خانواده

3/3/1396  

30/12-30/8  

نظریه هاي مشاوره 

  شغلی وتحصیلی

6/3/1396  

30/10-30/8  

نظریه هاي 

  مشاوره گروهی

6/3/1396  

30/10-30/8  

انسان  شناسی  

  دراسالم

6/3/1396  

30/10-30/8  

17  
  مدیریت آموزشی

  نفر)1(
3/3/1396  

 مدیریت تغییر درسازمان

  آموزشی

3/3/1396  

30/10-30/8  

  

سیاست گذاري در 

  نظامهاي آموزشی

3/3/1396  

30/12- 30/10  

تئوري مدیریت در 

  سازمان در جهان امروز

6/3/1396  

30/10-30/8  

تحلیل رفتاروروابط 

انسانی در مدیریت 

  آموزشی

6/3/1396  

30/10-30/8  

کاربرد سیستمهاي 

اطالعاتی در 

  مدیریت آموزشی

6/3/1396  

30/10-30/8  

 


