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 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 9316 خرداد ماهنتایج اولیه آزمون جامع 

 

 

 



 

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

 و مدیریت منابع انسانی گرایش رفتار سازمانی –رشته : مدیریت بازرگانی 

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

510132003339 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

        50/61 های مدیریت منابع انسانیاستراتژی 

        50/61 بررسی روابط فرد و سازمان

        05/60 مبانی فلسفی تئوری های سازمان و...

        ---- نظریه های رفتاری سازمان

        ---- مبانی فلسفی تئوری های رفتار و توسعه

        21/31 معدل کل

 

 اطالعاتمدیریت فناوری رشته : 

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

510132303330 510132303331 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

       05/61 05/61 استراتژی های توسعه کسب و کار

       50/61 10/61 فناوری اطالعات مدیریت خدمات

       61 65 مدیریت شبکه و امنیت در فضای...

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

       ---- ---- مدیریت سرمایه گذاری در فناوری...

       19/31 50/31 معدل کل

 



 

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

 مدیریت تکنولوژیرشته : 

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

510132353331 510132353339 510132353339 510132353330 ---- ---- ---- ---- 

     00/60 11/61 00/61 15/61 مدل های انتقال تکنولوژی و مالکیت..

     55/65 05/0 15/60 60 سیاست های تحقیق و توسعه...

     ---- ---- ---- ---- سیر تغییرات تکنولوژی و توسعه...

     ---- ---- ---- ---- مبانی نظریه های اقتصاددانان کالسیک...

     05/60 00/60 15/61 00/60 وتوسعه تکنولوژی استراتژی های تحقیق

     03/31 13/32 23/39 13/32 معدل کل

 

 مدیریت تحقیق در عملیاترشته : 

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

510132393339 510132393339 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

       55/65 55/61 مدل سازی ریاضی

       05/61 05/61 کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم..

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

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

       05/65 61 اعتبار و قابلیت اطمیناننظریه 

       13/31 01/39 معدل کل

 



 

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

 عمومی حقوق بین المللرشته : 

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

530132113331 510132113333 510132113330 510132113331 510132113332 510132113339 ---- ---- 

   05/65 65 05/61 50/61 60 55/66 حقوق بشر

   50/60 65 60 50/61 15/66 66 تحلیل محتوا احکام قضایی و آراء..

   55/61 05/66 05/65 15/60 15/65 15/60 مسئولیت بین المللی

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

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

   03/39 11/33 13/32 13/39 21/31 11/33 معدل کل

 

 علوم ارتباطاترشته : 

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

50032213339 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

        65 مطالعات انتقادی در ارتباطات

        05/65 نظریه های نوین ارتباطات و توسعه

        ---- نگاری معاصربازنگری روزنامه 

        ---- روش تحقیق در ارتباطات

        65 ارتباطات جمعی و روابط بین الملل

        31/30 معدل کل

 



 

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

 روابط بین المللرشته : 

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

510132193330 510132193331 510132193331 ---- ---- ---- ---- ---- 

      00/61 55/61 05/60 نقد و ارزیابی نظریه های روابط بین الملل

      10/61 05/0 05/61 المللروش شناخت در روابط بین 

      ---- 00/61 ---- مسائل امنیتی جهان معاصر با تأکید...

      00/61 ---- 15/65 سیاست خارجی تطبیقی

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

      23/39 03/32 51/31 معدل کل

 

 علوم اقتصادیرشته : 

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

51013203333 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

        65 اقتصاد خرد پیشرفته

        55/61 اقتصاد کالن پیشرفته

        50/60 توسعه اقتصادی

        ---- گرایش مالی – 1و0و3اقتصاد مالی 

        ---- تجارت بین الملل و مالیه بین الملل

        52/31 معدل کل

 



 

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

 رشته : مدیریت آموزشی

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

510132113331        

        15/61 مدیریت تغییر در سازمان های آموزشی

        05/61 سیاستگذاری در نظام های آموزشی

        61/61 تئوری های مدیریت و سازمان در...

        ---- و روابط انسانی در مدیریت.. تحلیل رفتار

        ---- کاربرد سیستم های اطالعاتی در مدیریت

        29/31 معدل کل

 

 رشته : ترجمه زبان انگلیسی

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

51013253332 51013253331 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

       05/60 15/61 ترجمه از منظر منظورشناسی، متن ...

       05/61 10/61 روش های تدریس ترجمه

       65/61 55/61 ادب و بوطیقای ترجمه

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

       ---- ---- نظر و عملنقد ترجمه: 

       23/31 09/31 معدل کل

 



 

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

 مدیریت گردشگریرشته : 

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

510132223333 510132223330 510132223331 510132223339 510132223339 510132223330   

   55/65 05/60 50/65 55/60 05/60 60 اقتصاد در مدیریت گردشگری

   15/61 00/61 00/61 10/65 00/60 05/60 نقد نظریه های توسعه پایدار و آمایش

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- انسانی پیشرفته در...مدیریت منابع 

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- فرهنگی... ،تحلیل نظریه های اجتماعی

   10/60 15/61 55/61 55/61 55/60 15/61 تحلیل برنامه ریزی، مدیریت و ساختار...

   00/39 90/32 11/39 09/39 93/39 31/32 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

510132293330 510132293331       

       55/61 15/61 (3حقوق جزای اختصاصی)

       15/61 55/61 جرم شناسی نظری

       ---- ---- فقه استداللی

       10/61 15/60 آیین دادرسی کیفری تطبیقی

       ---- ---- حقوق جزای عمومی

       39/39 21/31 معدل کل

 



 

گرایش هایی که در این لیست وجود ندارند،  -* دانشجویان گرامی، الزم به ذکر است نمرات رشته 

 گروه های آموزشی مربوطه، اعالم می گردد. پس از تصحیح برگه های آزمون توسط

 

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

 82/40/16مورخ  چهارشنبهروز 

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

 

 

 

 تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی، پژوهشی پردیس 

 


