
  سه 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(مهندسی نرم افزار 

  8- 11دکترمتینفر

  )ارشد(تجارت الکترونیکی

  11-14 دکترارباب

  )ارشد(سمینار

  دکترایرانزاده

) ارشد(روزنامه نگاري بین المللی

  دکتر افخمی

  

202  
  )ارشد(زبان شناسی کاربردي  

  دکترسلیمی

  )ارشد(تاریخ زبان شناسی

  دکترهمایونفر

  )ارشد(زبان تخصصی

  دکترکیا
  

203  

  )ارشد(زبان شناسی کاربردي

  دکترصحرایی

تاریخ تحوالت حقوق بین 

  دکترشریف)ارشد(الملل

)                         ارشد(روش هاي حقوقی حل و فصل

  دکتر صلح چی

  )ارشد(مسائل حقوقی زبان خارجه

    دکترصلحچی

204  
کاربرد مدیریت کیفیت در 

  دکترشهالیی)ارشد(ورزش

  )ارشد(زبان خارجی تخصصی

  غفوريدکتر

  )ارشد(اصول و مبانی مدیریت

  گردکترکش

  )ارشد(سمینار

  دکتربیگیحبیبآبادي
  

205  
کارورزي در مشاوره و 

  دکتراسمعیلی)ارشد(خانواده

  کارورزي

  دکترفرحبخشدکتراسمعیلی

سمینار مسائل خانواده و 

  دکتراسمعیلی)ارشد(ازدواج

  )ارشد(مشاوره در ازدواج

  دکترفرحبخش
  

206  
) ارشد(شیوههاینوینروزنامهنگاري

  دکتررضاییان

  برنامه ریزي رفاه اجتماعی

  دکتر موسایی

  )ارشد(تحقیقروش 

  دکتررضایی

  )ارشد(حقوق کار 

  دکترفالحزاده

  

207  
فلسفه علم و روش شناسی 

  8- 11دکترفیضیتحقیق

  ارتباط جمعی وسایل مهم جهانی

  11-30/12دکتر گلمحمدي

  روش تحقیق

  دکترجعفري

  سمینار تحقیقی در مدیریت

  دکتر ترابی

  

208  
  فلسفه علم و روش شناسی

  رودسازدکتر 
  و نظریه سیستمیتئوري شناختی 

  دکترستایشی

  حقوق قراردادها

  دکترکاظمی

  استراتژیهاي کسب و کار

  دکتر ستایشی

حقوق و مسئولیتهاي روزنامه 

  دکترانتظامی)ارشد(نگاري

209    
  زمان و مکان  

  دکتر اسدي

    

211  
  روش هاي تحقیق فلسفی

  دکتر صمدي

  فلسفه علم و روش شناسی تحقیق

  11-14دکترفیضی

  سمینار

  وکیلیان دکتر

  آزادي هاي عمومی

  دکتر شریف
  

212  
  )ارشد(آمار و روش تحقیق

  دکترمیرزایی

  )ارشد(اصول معنی شناسی

  دکترمیرزایی

  )ارشد(زبان شناسی مقابله اي

  دکترزندمقدم

  )ارشد(آزمون سازي زبان

  دکترتاجالدین
  

213  
  )ارشد(تدریس مهارتها

  دکترخطیب

تهیه و تدوین مطالب 

  دکترمصطفایی)ارشد(درسی

آشنایی و تغییر عکسهاي 

  14-16 دکتررضاییهوایی
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  بعد از ظهر  قبل از ظهر  

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

            کالس  طبقه

  301  

  مدیریت شبکه و اطفال  

  دکترآسوشه

متون نظم فارسی 

  دکترمستعلی)ارشد(3

متون 

دکترعطر)ارشد(نثرفارسی

  فی

  

  304  

 ) ارشد(حقوقنفت  

  دکترکاظمی

  پویایی سیستم ها

  14- 16دکتر ستایشی 

  
  

طبقه 

  سوم

401  

  بزهکاري اطفال و نوجوانان

  دکتر موذن زادگان

  آیین دادزسی کیفري تطبیقی

  دکتر موذن زادگان

برنامه ریزي استراتژیک نیروي 

  انسانی

  دکتر ابراهیمی

نظامهایآموزشهایعالیدرجهاندک

  ترخورسندي

 

  

306  

مدیریت و تئوري هاي 

  دکترنیکنامیسازمان

تحلیل پیام هاي 

  )ارشد(ارتباطی

  دکتر محمدي مهر

  اشکال حقوقی دولت

  دکترشریف

  روش تحقیق

    دکترصفوي

307  

پژوهش هاي کمی و کیفی در 

  دکترعباسپورآموزش

  روش هاي پژوهش در مدیریت

  دکترعباسپور

مدیریت منابع انسانی پیشرفته 

  درگردشگري

  دکترعباسور

در دستور زبان تحقیق 

  )ارشد(فارسی

  دکتروفایی

  تحقیق در ادبیات غنایی

  دکتر وفایی

308  

    1 اقتصادبخشعمومی

   دکترنصیریاقدم

    

مدیریتتوسعهاماکنورزشی

  دکترشهالیی  

 متوننظمفارسی

  دکترطالبیان)ارشد(2

ارش(تحقیقدردستورزبانفارسی

  )د

  دکتروفایی

  تامین اجتماعی و قراردادهاي اداري

  دکتر پرتو



  سه 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 پنجم

501  
سیاست گذاري در نظامهاي 

  دکترغیاثیآموزشی

  هنر در تاریخ 

  دکترمازیار

  چیستی فلسفه تطبیقی

  دکترپورحسن

 وجود و عدم

  دکتراسدي

  متون پیشرفته حقوقی

  دکتررضایی

502  
  )ارشد(4نثرفارسی

  دکتراسپرهم

  بالغت و فنون ادب

  دکترایرانزاده

  هنر و زیبایی نزد فیلسوفان

  دکترحیدري

  تحقیق در ادبیات غنایی

  دکترطالبیان

مبانی فلسفی تئوري هاي مدیریت 

  دولتی

  دکتر واعظی

503  
  برنامه ریزي درسی زبان

  مصطفاییدکتر

  یادگیري به کمک فناوري

  سعیديدکتر

  ویژهانگلیسی براي اهداف 

  استاجیدکتر

بررسی تحلیل مکاتب فلسفی و 

  وکیلیانکالمیدکتر

  روش شناسی پژوهش هاي کیفی

  دکتر محمدي مقدم

504  

سمینار در مورد آخرین 

  دکترنیلیمباحث

  مطالعات یادگیري زبان دوم

  دکترخطیب

نقد و بررسی مسائل آموزش 

  دکترتاجالدینزبان

  )ارشد(جامعه شنلسی زبان

    دکتر عبدالکریمی

505  
  تحقیق در آموزش زبان

  سلیمیدکتر

آموزش از راه دور با تاکید بر 

  علیاباديآموزشدکتر

نظریه اي روان سنجی و کاربرد 

  فرحبخشدکترآزمون

بررسی مقایسه اي نظریه اي 

  دکتراسمعیلیمشاوره

  دکترسلیمی

  حقوق کیفري بین الملل

  دکتررضویفرد

506  
روش هاي تحقیق در برنامه 

  فرخیدرسی دکتر

  اقتصاد آموزش و پرورش

  دکتربرزویان

طرح هاي تجربی تحقیق و 

  تحلیل دکتردالور

  حقوق جزا

  دکترکوشکی

 سیاستجنایی

  دکترکوشکی

507  
طراحی محیط هاي تجارب 

  دکتر نوروزي یادگیري
  تاج بخش

  1تاریخ اندیشه تربیتی 

  دکترفیاض
  دکتر واعظی

  ارتباطات جمعی در روابط

  دکترکیا

508  

  

  مدیریتمالیتشکیالتی

  دکتربرزویان

 
  تحقیق در متون عرفانی

  دکتراسپرهم

  ....کاربردروشهایتحقیقدرزمینههاي

  دکتردالور

  انگلیسی براي اهداف ویژه

  دکتر زندمقدم

دکتر )ارشد(جامعهشناسیتبلیغات

  میرعابدینی
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