
دوشنبهجدول برنامه هفتگی کالس هاي آموزشی پردیس تحصیالت تکمیلی             روز   

  

  اصلی

  

  

  بعد از ظهر  قبل از ظهر

10 - 8  12 - 10  15 - 13  17 - 15  19 - 17  

            کالس  طبقه

طبقه 

  دوم

201    
  )ارشد(اقتصاد اطالعات

  دکترتاري

  )ارشد(زبان تخصصی

  13- 16دکتریوسفی

 )ارشد(جامعهشناسیزبان

  دکترعبدالکریمی
÷÷  

202  
  )ارشد(حقوق مالکیت معنوي

  دکترزاهدي

گذاري حقوق سرمایه 

  دکترحیدري)ارشد(خارجی

تئوریهاي مدیریت 

  دکترسنجري)ارشد(پیشرفته

پژوهش عملیاتی 

  دکترتبریزي)ارشد(پیشرفته

  )ارشد(بازار پول و سرمایه

  دکترارضاء

203  

حقوق بین الملل     

  دکترعظیمیشوشتري)ارشد(اسالم

حقوق بین الملل 

  دکترشمسایی)ارشد(اقتصادي

حقوق مخاصمات 

  دکترشریفیطرازکوهی)ارشد(مصلحانه

204  
حقوق تجارت بین الملل مالکیت   

  دکترزاهدي)ارشد(فکري

  ضمانت اجراي مالکیت فکري

  دکترمیرحسینی)ارشد(

حقوق ریانه و ارتباطات 

  دکترعزیزي)ارشد(جدید

  )ارشد(حقوق مسئولیت مدنی

  دکترفرهانی

205  
  سنجش

  8-11دکتر پور سید اقایی

  اداره امور عمومی در اسالم  

  دکتر کاملی

  تحلیل رفتاري در سازمانهاي اداري

  دکتر فرهانی

  

206  

 مدیریتاسالمی      

  دکترنجاري

  

207      
  آیاتالحکام

  دکتر کمالی وحدت

  قواعد فقه

  دکتر کمالی وحدت
  

208  
  بررسی مسائل مدیریت در ایران

  دکتر دلجو
  

  روش تحقیق با تاکید بر رساله

  14- 16 دکتر قاضی

شناسی فلسفه و علم روش 

    16-19دکتر سیم خواه تحقیق

  روحانیدکتر) ارشد( متونحقوقیبهزبانخارجی    209
  ) ارشد(اجرایاحکامواسناد

  دکتربیگیحبیبآبادي 

  تئوري هاي مالی

  16-18دکتر شریعت پناهی
  

211      

مبانی فلسفی تئوري هاي سازمان و مدیریت 

  )ارشد(

  30/13- 16 دکترفراهانی

مبانی فلسفی تئوریهاي سازمان و 

  )ارشد(مدیریت 

  16- 19دکترفراهانی

  

  دکترتاجزادهسمیناردرمسائلبازاریابیجهانگردي    212
سیستمهاي اطالعاتی مدیریت   

  منصوريطاهادکتر)ارشد(

  )ارشد(پژوهش عملیاتی پیشرفته

  دکترتبریزي

213  
   

    
  

  اصولوفلسفهگردشگري

  دکتررضاییمنشودکترضیایی

  )ارشد(ارتباطاتوتوسعه

  15- 30/17دکتربهرامپور

  



دوشنبهجدول برنامه هفتگی کالس هاي آموزشی پردیس تحصیالت تکمیلی             روز   

  

  

  بعد از ظهر  قبل از ظهر  

10 - 8  12 - 10  15 - 13  17 - 15  19 - 17  

            کالس  طبقه

  301  

مقاله نویسی به زبان       

  )ارشد(انگلیسی

  دکترامیري

  

  304  
          

طبقه 

  سوم

401  

 روش تحقیق با تاکید بر رساله  

 دکتر سنجري

ادبیات حماسی و تحقیق در 

  قهرمانی

  دکتر کزازي

مدیریت کیفیت جامع در 

  جهانگردي

  دکتر میکائیلی

سامانه هاي اطالعاتی در 

  جهانگردي

  زارع رواسانیدکتر 

306  

 هدایتومشورتدراسالم

  دکترپورسیدآقایی

  روش هاي برنامه ریزي آموزشی  

  14-16گاهاجاردکترفتحیو

 سمینار

  دکتربیگیحبیبآباد

اطالعات سیستم هاي 

  )ارشد(مدیریت

  دکترمنصوري

307  

تحلیل رفتاري 

  دکترپورفرج)ارشد(جهانگردي

سمینار در مسائل 

  )ارشد(جهانگردي

  دکترضیایی

  تحلیل فلسفی مدیریت در اسالم

  دکتر صحت

روش تحقیق 

  دکترسنجري)ارشد(پیشرفته

بررسی موارد خاص 

  )ارشد(حسابداري

  دکترجمالیانپور

308  

  تاریخ فرهنگ  

  پورفرج دکتر

  اجرا و ارزشیابی خط مشی هاي دولتی

  دکتر حسین پور

تحلیل رفتاري در سازمان هاي 

  اداري

  16-19دکتر فراهانی 

  

  

  

 

 



دوشنبهجدول برنامه هفتگی کالس هاي آموزشی پردیس تحصیالت تکمیلی             روز   

 

 

  بعد از ظهر  قبل از ظهر  

10 - 8  12 - 10  15 - 13  17 - 15  19 - 17  

            کالس  طبقه

  طبقه پنجم

501  
بنیادهاي دینی و فرهنگی 

  دکترتمیمداريگردشگري

  نظریه هانقد 

  دکترفرهنگی

  استنباط آماري پیشرفته

  13- 16دکترنعمتالهی
  

تامین سرمایه گذاري 

  دکترخادمالملهخارجی

502  
  1اقتصاد خرد پیشرفته 

  دکترمحمدي

  تئوري اقتصاد سنجی 

  دکتر محمدي

کاربرد تکنولوژي آموزشی در 

  دکترزارعیآموزش

  تحقیق در متون بین المللی

  دکترشریفیطرازکوهی

  مسئولیت مدنیحقوق 

  دکترفرهانی

503  
  و مدیریت ریسک تمشتقا

  دکترتکلیفودکتردرخشان 

  تحلیل فلسفی مدیریت در اسالم

  دکتر صحت

  طراحی مدیریت سیستم ها

  مانیاندکتر

کاربرد سیستم هاي 

  دکترمانیانطالعاتی

  

504  

  
مبحث هاي پیشرفته در 

  9-12دکتربادامچیاحتمال

  مدیریت دانشگاهها

  14- 16 دکترنعمتی

تحلیل مسائل برنامه ریزي نیروي   

  انسانی

  دکتر سید نقوي 

505    
  فلسفه علم و روش شناسی تحقیق

  دکتر قربانزاده

  تحلیل رفتاري از سازمان هاي اداري

  13- 30/15دکتر سید نقوي 

  مدیریت استراتژیک پیشرفته

  30/15- 17دکتر حسین پور

  )ارشد(اقتصاد سنجی

  30/18- 20دکترآماده

506  
  )ارشد(پول و بانکداري

  دکترحسینی

قراردادهاي پایین دستی نفت 

  دکترحاجیانودکترتکلیفگازو

متون پیشرفته 

  دکترشمساییحقوقی
مدل هاي کمی تجزیه و تحلیل 

 دکترضرغامکیفیو
  

507  
  فلسفی تئوري هاي رفتار مبانی

  دکتر افجه
  نظریه هاي رفتاري سازمان  

  13- 16 دکتراحمدي

منابع  استراتژیهاي مدیریت

  16-19 دکتردهقانانانسانی

  

508  

  

 رفتارسازمانیدرآموزشعالی

  دکتررحیمیان

 رفتارسازمانیاصولسازمانمدیریت

  10-13دکترزاهدي

 روشهاسکمیدرجهانگردي

  دکترضرغام

 اقتصادسنجی

  30/15- 30/18 دکترآماده
  


