
  شنبهجدول 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 

  دوم

201  

  )ارشد(نقد و بررسی آثار ترجمه

  دکترآسادوریان

  روش هاي پژوهش در مطالعات ترجمه

  دکترتجویدي

  )ارشد( 2تئوري حسابداري 

  13- 16 دکترجمالیانپور

  پیشرفته برسیحسا

- 30/18 دکتررحیمیان

30/16  

  

202  
  )ارشد(کارگاه ترجمه  

  دکترآسادوریان

  )ارشد(ارزشیابی پیشرفته ترجمه

  دکترتجویدي

  )ارشد(مدل هاي ترجمه

  دکترپرهام
  

203  

  )ارشد(جغرافیاي سیاسی اروپا

  دکترعبداللهپور

  )ارشد(اروپااتحادیه 

  دکترعبداللهپور

  )ارشد(جامعه شناسی سیاسی

  دکتراصالنزاده

نظریه هاي مختلف در روابط 

  )ارشد(بین الملل

  دکترشکوهی

  )ارشد(اندیشه سیاسی در غرب

  دکترفضلی

204  
  )ارشد(سازمان هاي بین المللی    

  30/13- 30/16دکترعباسی

  )ارشد(سیاست بین الملل

  30/15-17دکترکیوانحسینی

  )ارشد(مطالعات منطقه اي

  دکترآدمی

205            

206        
  برنامه ریزي در آموزش عالی

  15- 19دکتر جوادي پور
  

207        
  اقتصاد کالن 

  دکتر مقدس
  

208  
)ارشد(سیستمهایپشتیبانیتصمیمگیري

    دکتررشیدي  

  )ارشد(مدلسازیاطالعاتسازمان

  دکترتقوا
  

  هوش مصنوعی

  دکتر اسکویی
  

209      
  )ارشد(فازي و هوش مصنوعیمنطق 

  دکتراسکویی

  )ارشد(روش شناسی سیستمهاي اطالعاتی

    دکترزارعرواسان

211            

212  

سمینار جنبش هاي اسالمی   

  )ارشد(20قرن

  دکترصالحی

  )ارشد(مدل هاي ترجمه

  دکترپرهام

  )ارشد(مسئولیت بین المللی

    دکترزمانی

213  
 روشتحقیقباتاکیدبررساله

  دکترخورشا

  نظریه هاي سازمان و مدیریت

  دکتر قهرمانی

  تئوري هاي مالی و سرمایه گذاري  

  16- 18دکتر شریعت پناهی
  



  

  

  شنبهروزجدول برنامه هفتگی کالس هاي آموزشی پردیس تحصیالت تکمیلی             

  بعد از ظهر  قبل از ظهر  

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

            کالس  طبقه

  301  

سیاست خارجی   

  )ارشد(تطبیقی

  دکترموسوینیا

کاربرد قوانین و مقررات 

  )ارشد(بانکی

  دکتر رحیمیان

  )ارشد(تئوري حسابداري

    30/16- 19دکتررضاپور

  304            

طبقه 

  سوم

306  

فلسفه نظریه هاي سازمان و 

  مدیریت

  دکتراحمدي

تحلیلونقدنظمونثرازدورهعباس

 ي

  خورشادکتر

  روش تحقیق   

  راهنجات

  روش تحقیق 

  راهنجات

307  

  سیاستهاي تحقیق و توسعه

  دکتر قاضی نوري

روش شناسی تحقیق در 

  مدیریت تکنولوژي

  دکترحنفیزاده

نظامهاي آموزش علمی در   

  جهان

  14- 16 دکترخورسندي

  

308  
  بازاریابی بین المللی پیشرفته

  8- 11دکتر دهدشتی 

  مبانی نظري اقتصاددانان  

  دکترمومنی

بین المللی سازمان هاي 

  )ارشد(اروپایی

  دکترعباسی

سیاست بین 

  )ارشد(الملل

  دکترشکوهی

     اداره امور عمومی در اسالم  401

  دکتر شریف زاده   

  

مدیریت زنجیره تامین 

  پیشرفته

  14-16دکتر الفت 

  بازاریابی و رفتار مصرف کننده

  دکتر ناصحی فر

19-16  

  



  

  شنبه تحصیالتتکمیلیروزجدولبرنامههفتگیکالسهایآموزشیپردیس

  
  بعد از ظهر  قبل از ظهر

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

            کالس  طبقه

  طبقه پنجم

501  
  2اقتصاد مالی پیشرفته

  دکترکشاورز

  3اقتصاد مالی پیشرفته

  دکترکشاورز

  ارتباطات و زبانشناسی

  دکتر صفوي

  ارتباط جمعی در روابط بین الملل

  دکترپاکدهی

  روش تحقیق 

  دکتر کاشانی

502  

تحلیل فلسفی نظریه هاي 

  سازمان و مدیریت

  دکتررحمانسرشت

مدیریت سرمایه گذاري در فناوري 

  اطالعات

  دکترتقویفرد

  مدیریت بحران و مناقشات

  دکترکیوانحسینی

  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل سیاسی

  دکتررهبر

  جامعه شناسی ایران

  دکترخرمشاد

503  
  بوطیقاي ترجمهادب و 

  دکترفرحزاد

  اندیشه سیاسی در شرق باستان

  دکترعباسی

  ابزارهاي نوین تجزیه و تحلیل

  دکتررهبر

  سیاسیمتون کالسیک جامعه شناسی 

  دکترخرمشاد

  مسائل توسعه سیاسی ایران

  دکترخواجهسروي

504  

  روش تحقیق با تاکید بر رساله

  دکترقربانیزاده

  روش شناسی علم مدیریت

  صوفیبامداددکتر

سمینار در برنامه 

  دکترطاهريدرسی

  علم مدیریت

  16- 18دکترامیري

  

  

505  

  فرهنگ و ایدئولوژي ترجمه

  دکترپاینده

  روش هاي تدریس ترجمه

  دکترفرحزاد

روش شناسی در سیستمهاي 

  اطالعاتی

  دکترحنفیزاده

  تحول مفاهیم در روابط بین الملل

  دکتردهقانی

  سیاست خارجی ایران

  دکتردهقانی

506  
  تحلیل آماري پیشرفته

  دکترتقویفرد

  روش تحقیق کیفی

  دکتررودساز

  تئوري هاي حسابداري مالی پیشرفته

  دکترثقفی

  روش تحقیق  

  دکترکاشانی

507  
  روش شناسی علم مدیریت

  صوفیبامداددکتر

  فلسفه نظریه هاي سازمان و مدیریت

  دکتررحمانسرشت

  برنامه ریزي غیر خطی

  14-16دکترامیري

  بشر حقوق  

  دکترزمانی

508  
  برنامه درسی تطبیقی

  دکتر صفایی

  مدیریت دعاوي و مناقشات

  دکتر ابریشمی

  حقوق تجارت پیشرفته

  دکتر پاسبان

  آیین دادرسی مدنی تطبیقی

  دکتر هرمزي

  روش تحقیق

  دکتر سنجري



 


