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 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 

 

 

 



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 عمومی حقوق بین المللرشته : 

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

140433409339 140433409330 140433409334 140433409333 140433409339 190433409330 ---- ---- 

   05/9 9 05/8 15/7 00/31 05/9 حقوق بشر

   00/9 80/30 05/35 95/7 85/30 70/7 تحلیل محتوا احکام قضایی و آراء..

   95/7 05/30 05/33 05/0 05/30 05/9 مسئولیت بین المللی

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- نقد مکاتب فلسفی حقوق بین الملل

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- حقوق بین الملل اقتصادی

   13/2 32/94 93 04/7 09/94 20/2 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

100433399334 140433399339 140433399330 140433399334 140433399333 140433399330 140433399337 140433399332 

 15/30 35/30 35/37 00/37 05/30 30 70/31 ---- (9حقوق جزای اختصاصی)

 30 00/31 85/35 05/30 30 80/33 05/30 ---- جرم شناسی نظری

 ---- ---- 85/30 ----- ---- ---- ---- ---- فقه استداللی

 95/30 ---- ---- ---- 15/37 15/30 ---- 15/37 آیین دادرسی کیفری تطبیقی

 ---- 15/30 ---- 90/30 ----- ---- 15/30 ---- حقوق جزای عمومی

 33/99 49/99 97/94 07/90 04/99 42/93 73/93 43/97 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 مدیریت آموزشیرشته : 

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

100433449330 140433449330 140433449334 140433449333 140433449339 140433449337 140433449332 140433449331 

 98/30 01/37 18/37 05/37 01/30 15/30 18/37 00/30 های آموزشیمدیریت تغییر در سازمان 

 08/31 00/30 07/30 08/30 05/37 07/30 08/30 77/30 سیاستگذاری در نظام های آموزشی

 ---- 37 97/30 11/37 ---- 81/30 58/38 00/30 تئوری های مدیریت و سازمان در...

 ---- ---- ---- ---- 10/30 ---- ---- ---- تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت..

 98/30 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- سیستم های اطالعاتی در مدیریت کاربرد

 29/99 91/90 03/90 71/90 70/90 03/93 07/90 09/99 معدل کل

 

 تکنولوژی آموزشیرشته : 

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

140433009339 140433009334 140433009333 140433009339 140433009330 140433009337 140433009332 ---- 

  58/37 01/30 01/37 01/37 75/37 37 00/39 آموزش از راه دور با تأکید برآموزش...

  77/30 78/30 00/30 90/37 75/30 01/39 05/30 طراحی و تولید چند رسانه ای های ...

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

  01/30 00/38 11/30 10/39 10/37 31/38 08/30 کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ...

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

  93/99 09/97 93/90 04/92 19/90 00/92 97 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 مدیریت آموزش عالیرشته : 

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

140433379339 140433379330 140433379334 140433379333 140433379339 140433379330 140433379337 140433379332 

 33/30 97/30 58/38 58/38 97/30 07/37 70/30 01/30 تحلیل تئوری در سازمان و مدیریت آ.ع

 00/30 81/30 30/37 80/30 00/30 51/30 08/30 00/30 سیاستگذاری در آموزش عالی

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی

 05/30 30 05/30 11/37 58/30 11/30 00/30 70/30 نظام های آموزش عالی در جهان

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

 19/93 10/99 19/90 37/97 00/99 03/90 01/90 23/93 کلمعدل 
 

 فلسفه تعلیم و تربیترشته : 

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

14043349939 14043349930 14043349934 14043349933 14043349939 14043349930 14043349937 14043349932 

 85/30 15/38 15/38 15/30 05/37 00/30 95/30 50/37 فلسفه تربیتی اسالم

 00/37 85/37 81/30 50/37 95/30 80/30 90/37 05/30 مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

 80/39 80/39 80/39 05/39 00/38 07/39 05/39 85/38 تربیت در قرآن

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- تربیت در روایات

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- تربیت در روایات )بخش دوم(

 43/97 09/92 44/92 02/97 09/97 00/90 32/92 20/90 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 مشاورهرشته : 

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

140433409339 140433409330 140433409334 140433409333 140433409339 140433409337 140433409332 ---- 

  00/30 07/37 30/37 80/37 05/30 90/37 90/33 نظریه های مشاوره و روان درمانی

  07/37 00/39 05/37 00/38 51/38 70/37 50/37 مقایسه نظریه های مشاوره خانواده

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

  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- گروهینظریه های مشاوره 

  10/30 50/37 00/30 90/30 85/38 05/30 00/31 انسان شناسی در اسالم

  71/90 19/97 43/90 70/90 39/97 77/90 92/93 معدل کل

 

 روابط بین المللرشته : 

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

140433479330 140433479334 140433479333 140433479339 140433479330 140433479337 140433479332 ---- 

  05/37 05/30 95/30 38 15/30 05/9 05/30 نقد و ارزیابی نظریه های روابط بین الملل

  05/30 95/30 95/9 05/30 10/37 05/0 33 روابط بین المللروش شناخت در 

  00/30 85/31 ---- 70/30 70/30 70/30 ---- مسائل امنیتی جهان معاصر با تأکید...

  ---- ---- 00/30 ---- ---- ---- 75/38 سیاست خارجی تطبیقی

  ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- مدیریت بحران و مناقشات بین المللی

  20/99 17/93 79/94 79/99 94/90 22/2 17/93 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 علوم ارتباطاترشته : 

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

100433349339 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

        05/37 مطالعات انتقادی در ارتباطات

        90/37 نظریه های نوین ارتباطات و توسعه

        ---- بازنگری روزنامه نگاری معاصر

        ---- روش تحقیق در ارتباطات

        95/30 روابط بین المللارتباطات جمعی و 

        99/97 معدل کل

 

 علوم اقتصادیرشته : 

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

14043309330 14043309334 14043309333 14043309339 14043309330 14043309337 14043309332 14043309331 

 95/30 90/38 30/39 05/30 39 00/38 85/37 05/38 اقتصاد خرد پیشرفته

 05/30 37 95/37 75/31 85/30 05/38 80/30 00/38 اقتصاد کالن پیشرفته

 30 05/37 ---- ---- ---- ---- ---- 00/38 گرایش سنجی -0و9تئوری اقتصاد سنجی

 ---- ---- 00/37 15/37 ---- ---- 05/37 ---- گرایش مالی – 4و0و9اقتصاد مالی 

 ---- ---- ---- ---- 15/30 10/38 ---- ---- تجارت بین الملل و مالیه بین الملل

 71/99 70/97 97/92 73/99 01/90 37/92 79/90 34/92 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 بازارها و مالیه نفت و گاز –اقتصاد نفت و گاز رشته : 

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

14043379339 14043379330 14043379333 14043379339 14043379330 14043379337 14043379332 ---- 

  95/30 15/37 35/30 75/39 39 05 15/39 اقتصاد خرد پیشرفته

  37 05/30 05/38 95/37 05/30 05/38 05/30 اقتصاد کالن پیشرفته

  00/38 ---- 80/38 80/37 10/38 ---- ---- اقتصاد پیشرفته نفت و گاز

  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- گازقیمت گذاری نفت و 

  ---- 15/38 ----- ---- ---- 85/37 10/39 سیاست تجاری و بازارهای بین الملل

  90/97 33/97 99/97 31/92 12/97 23/92 39/92 معدل کل

 

 آماررشته : 

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

10043399330 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

        30 استنباط آماری پیشرفته

        39 نظریه احتمال

        ---- مباحث پیشرفته در فرایندهای تصادفی

        39 نظریه فرایندهای تصادفی پیشرفته

        ---- پیشرفته در آمارمباحث 

        00/97 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 آموزش زبان انگلیسیرشته : 

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

14043329339 14043329330 14043329334 14043329333 14043329330 14043329332 ---- ---- 

   30/38 00/30 01/38 15/37 30/38 15/37 مطالعات یادگیری زبان دوم

   85/37 00/30 88/37 90/30 05/39 90/30 نقد و بررسی آموزش زبان

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

   70/30 00/30 01/37 ---- 00/37 10/38 برنامه ریزی درسی زبان

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- سنجش زبان

   90/97 39/90 22/97 30/97 07/92 93/97 معدل کل

 

 زبان انگلیسی ترجمهرشته : 

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

14043319334 14043319333 14043319339 14043319337 14043319332 ---- ---- ---- 

    08/37 70/30 05/38 05/30 37 ...ترجمه از منظر منظورشناسی، متن 

    90/30 85/30 80/38 05/33 90/30 روش های تدریس ترجمه

    08/30 50/30 80/38 05/35 05/30 ادب و بوطیقای ترجمه

    ---- ---- ---- ---- ---- فرهنگ، ایدئولوژی و ترجمه

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

    10/90 27/99 74/92 40/90 91/90 معدل کل



 

 

 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 حسابداریرشته : 

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

140433039339 140433039330 140433039334 140433039333 140433039330 140433039337 140433039332 ---- 

  75/30 15/30 00/38 80/30 81/30 75/37 00/30 تئوری های حسابداری

  35/38 05/30 05/30 88/30 30 15/30 30/37 حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته

  ---- 07/30 ---- ---- 00/30 51/38 00/30 مدیریت اوراق بهادار و سرمایه گذاری

  07/37 ---- 81/30 01/30 ---- ---- ---- توسعه عقاید و افکار حسابداری

  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- حسابداری بین المللی

  31/97 31/99 91/97 32/90 93/90 43/97 02/90 معدل کل

 

 

توسط  تصحیح برگه های آزمونپس از د، ندر این لیست وجود ندارگرایش هایی که  -رشته نمرات * دانشجویان گرامی، الزم به ذکر است 

 .می گردداعالم  ،گروه های آموزشی مربوطه

 55/51/31مورخ  چهارشنبهدانشجویان معترض به نمرات آزمون می توانند حد اکثر تا پایان وقت اداری روز  ضمناً

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

 

 پژوهشی پردیس تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی، 


