
  1395در آذر ماه در آزمون جامع  مردود شدهاسامی دانشجویان 

  معدل کل  نام درس  نام درس  نام درس  شماره دانشجویی  رشته  ردیف

  932304371003  روابط بین الملل  1
  مسائل امنیتی جهان معاصر

روش شناخت در روابط بین 

  الملل
  نقد و ارزیابی نظریه ها

88/8  

76/12  5/4  4/9  

  932304371002  بین المللروابط   2
  سیاست خارجی تطبیقی

روش شناخت در روابط بین 

  الملل
  نقد و ارزیابی نظریه ها

12/15  

7/18  7/11  2/15  

  93230491004  ترجمه  3
  روش هاي تدریس ترجمه  ادب و بوطیقاي ترجمه

ترجمه از منظر منظور 

  36/12  شناسی و تحلیل انتقادي

5/10  2/11  4/15  

  932304361001  بین الملل حقوق  4
  تحلیل محتوا احکام قضائی  مسئولیت بین المللی  حقوق بشر

82/8  
5/9  2/9  75/7  

  932304361002  حقوق بین الملل  5
  تحلیل محتوا احکام قضائی  مسئولیت بین المللی  حقوق بشر

88/13  
25/14  6/12  8/14  

  932304361003  حقوق بین الملل  6
  تحلیل محتوا احکام قضائی  بین المللی مسئولیت  حقوق بشر

23/7  
3/7  5/6  9/7  

  932304361004  حقوق بین الملل  7
  تحلیل محتوا احکام قضائی  مسئولیت بین المللی  حقوق بشر

10  
6/8  2/11  2/10  

  932304361005  حقوق بین الملل  8
  تحلیل محتوا احکام قضائی  مسئولیت بین المللی  حقوق بشر

62/13  
9  3/16  85/15  

  912304361006  حقوق بین الملل  9
  تحلیل محتوا احکام قضائی  مسئولیت بین المللی  حقوق بشر

94/8  
4/9  9/7  55/9  
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10  
حقوق جزا و جرم 

  شناسی
93230441002  

  آیین دادرسی کیفري  حقوق جزاي اختصاصی  جرم شناسی نظري
25/15  

9/12  55/16  3/16  

11  
حقوق جزا و جرم 

  شناسی
93230441006  

  فقه استداللی  حقوق جزاي اختصاصی  جرم شناسی نظري
15/14  

85/11  8/17  8/12  

  932304101003  زبان و ادبیات فارسی  12
  کلیات مسائل ادبی  زبان عربی  نثر فارسیمتون نظم و 

08/13  
3/16  26/13  7/9  

  زبان و ادبیات فارسی  13
293230410100   کلیات مسائل ادبی  زبان عربی  متون نظم و نثر فارسی 

59/11  
61/16  27/11  9/6  

  زبان و ادبیات فارسی  14
593230410100   ادبیکلیات مسائل   زبان عربی  متون نظم و نثر فارسی 

88/13  
45/16  89/8  3/16  

  932304101004  زبان و ادبیات فارسی  15
  کلیات مسائل ادبی  زبان عربی  متون نظم و نثر فارسی

24/14  
13/14  83/10  16  

16  
-مدیریت بازرگانی

  رفتار سازمانی
932304221005  

استراتژي هاي مدیریت منابع 

  انسانی
  روابط فرد و سازمانبررسی   نظریه هاي رفتار سازمانی

56/15  

88/15  9/15  9/14  

  932304191007  مدیریت تکنولوژي  17

سیاست هاس تحقیق و توسعه 

  تکنولوژي

استراتژي هاي تحقیق و توسعه 

  تکنولوژي
  مدل هاي انتقال تکنولوژي

9/14  

7/11  55/15  47/17  
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  932304191003  مدیریت تکنولوژي  18

سیاست هاس تحقیق و توسعه 

  تکنولوژي

استراتژي هاي تحقیق و توسعه 

  تکنولوژي
  مدل هاي انتقال تکنولوژي

75/14  

4/12  25/15  6/16  

  932304191005  مدیریت تکنولوژي  19

تحقیق و توسعه سیاست هاس 

  تکنولوژي

استراتژي هاي تحقیق و توسعه 

  تکنولوژي
  مدل هاي انتقال تکنولوژي

1/14  

6/10  45/14  25/17  

  932304191008  مدیریت تکنولوژي  20

سیاست هاس تحقیق و توسعه 

  تکنولوژي

استراتژي هاي تحقیق و توسعه 

  تکنولوژي
  مدل هاي انتقال تکنولوژي

9/14  

2/14  55/14  95/15  

21  
مدیریت فناوري 

  اطالعات
932304181002  

  مدیریت خدمات فناوري
مدیریت سرمایه گذاري در 

  فناوري اطالعات

استراتژي هاي توسعه کسب 

  82/14  و کار

75/16  7/16  11  

22  
مدیریت فناوري 

  اطالعات
932304181003  

  مدیریت خدمات فناوري
مدیریت سرمایه گذاري در 

  فناوري اطالعات

استراتژي هاي توسعه کسب 

  89/13  و کار

6/11  85/16  2/13  

  932304331003  مدیریت آموزشی  23

تئوري سازمان و مدیریت در 

  جهان امروز 

مدیریت تغییر در سازمان 

  آموزشی

سیاستگذاري در نظام 

  58/15  آموزشی

17/16  17/16  42/14  

24  
مدیریت تحقیق در 

  عملیات
932304151007  

  اعتبار و قابلیت اطمیناننظریه 
کاربرد مجموعه هاي فازي در 

  تصمیم گیري
  مدل سازي ریاضی

13/14  

8/13  5/15  1/13  
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25  
مدیریت تحقیق در 

  عملیات
932304151005  

  نظریه اعتبار و قابلیت اطمینان
کاربرد مجموعه هاي فازي در 

  تصمیم گیري
  مدل سازي ریاضی

93/12  

1/14  5/11  17/13  
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