
یکشنبهجدول 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  
زبان شناسی کابردي 

  دکترموسوي)ارشد(ترجمه

اصول مدیریت و بازاریابی 

  دکترتاجزاده)ارشد(خدمات

  کارورزي در تکنولوژي آموزشی 

  دکتر علی آبادي

مباحث پیشرفته در تجارت 

  دکترمجاهدي)ارشد(الکترونیکی
حقوق بین المللی کیفري   

  دکترنژندیمنش

202  

  )ارشد(کارگاه برنامه ریزي ارشد

  دکترشیخی

دکتر )ارشد(سمینار مسائل ترجمه

  موسوي رضوي

  )ارشد(تجارت بین الملل

  13-16دکترشاهحسینی

استراتژیهاي تجارت الکترونیک   

  دکتررییسصفري)ارشد(

203  
طراحی و اجراي سیاست گذاري 

  8- 11 دکترحقیقیکفاشبازرگانی

ادب فارسی در ادبیات   

  دکترمنافیاناري)ارشد(جهان

 2 عربی

  دکتربیات

  

204  
 ) ارشد(نظم 3 عربی  خلعتبري)ارشد(متون فقه 

  دکترتاجبخش

استراتژي نظامی 

  دکترنورمحمدي)ارشد(ابرقدرتها

مطالعه تطبیقی نظامهاي   دکترطباطبایی)ارشد(سیاست خارجی تطبیقی

  دکترکوهکن)ارشد(سیاسی

205  
 ) ارشد(عربیصرفونحو    

  دکترآلبوغیش
    

206  
  شناخت صنعت جهانگردي

  دکتررهنمایی   

  جغرافیاي جهانگردي ایران

  دکتررهنمایی   

 مدیریتاستراتژیکپیشرفته

  عزیزيدکتر

  ارتباطات و توسعه

  14- 30/16دکترخانیکی

  حقوق بین الملل ارتباطات

207  
  1زبان تخصصی   

  خانمراهنجات

  جامعهشناسیسیاسیایران

  دکتردالوري

    دکتردالورينقدوبررسینظریههایجامعهشناسی

208    

تاریخ فرهنگ ایران                   

  دکترپورفرج

  )ارشد(اقتصاد جهانگردي

    دکترانصاري  

209  
 )ارشد(روشتحقیقدرعلومسیاسی

  دکتردینپرست

  )ارشد(تئوري هاي توسعه منطقه اي

  10-13دکترشیخی

  )ارشد(اقتصاد شهري منطقه اي

  14- 16دکترمیرزایی

  سمینار اقتصادي بین الملل و توسعه

  دکتر شاه حسینی
  

211  
 )ارشد(متوننثرفارسی

  دکترتاجبخش

  داوري بین المللی 

  حسیبیدکتر 
 هایاستراتژیکبازرگانیکنترل

  14- 17 دکترخاشعی
  تحلیل فلسفس مدیریت در اسالم

  16- 18 دکتر خاشعی
  

212  

تحلیل آماري                         

  دکتر قهرمانی
  1اقتصاد کالن پیشرفته 

  دکتر طالبلو
  

- 16 دکترداغانی)ارشد(حسابداري مدیریت

30/14  

  )ارشد(تئوریهاي حسابداري

  30/16-19منصوريدکتر ف 

213  
  تحلیل آماري

  دکتر صدقیانی

  تحلیل آماري

  دکتر صدقیانی

بین بررسی پوشش هاي خبري 

  دکترعبدالهینژاد)ارشد(المللی

مدیریت سرمایه گذاري   16-40/17دکترسروعلیا)ارشد(سمینار مالی

-30/19دکترپیمانی)ارشد(پیشرفته

50/17  
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  بعد از ظهر  قبل از ظهر  

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

            کالس  طبقه

  301  

  )ارشد(سمینار   

  دکتر طایفی

روش هاي پژوهش پیشرفته در 

  ارتباطات

  دکتربروجردي

بررسی موارد خاص در 

  )ارشد(رسیحساب

  دکترداغانی

  

  304  
  تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک      

  دکتر سیاح

  

طبقه 

  سوم

401  

 اصولروابطبینالملل    

  دکترنورمحمدي
 تحلیلمحتواوپیامهایارتباطی

  15-30/17دکتربروجردي

  مسئولیت مدنی تطبیقی

-30/19دکتربابایی

30/17  

306  

)  ارشد(تجارت الکترونیکی

  8-11 دکترارباب

)           ارشد(بازاریابی اینترنتی

  11-13دکتر ارباب 

تحقیق عملکرد بین المللی 

  دولتها

  دکترعسگریودکترشریف

 ترجمهفرهنگوجامعهشناسیدر

  ) ارشد(

  دکتربلوري
  سمینار در حسابرسی

  دکتر پوریانسب

307  

  )ارشد(اقتصاد منابع طبیعی

  8-11دکتر امامی  

  تحلیل آماري   

    دکتر صالحی راد  

  )ارشد( 2عربی

  دکترآلبوغیش

مسئولیت 

  دکتربابایی)ارشد(مدنی

308  

  )ارشد(1 نظمفارسی

  دکتربشیري

  )ارشد(زبانخارجه

  دکترتمیمداري

  )ارشد( 2مدیریتمالی

  30/13-10/16دکترسهرابی

  )ارشد(اقتصادمدیریت

 30/16-19 انصاريدکتر

  

  

  



یکشنبهجدول برنامه هفتگی کالس هاي آموزشی پردیس تحصیالت تکمیلی             روز   

  

  

  

  

  بعد از ظهر  قبل از ظهر  
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            کالس  طبقه

  طبقه پنجم

501  

  روش تحقیق

  دکترطایفی

  تحقیق در متون نثر فارسی

  دکتر مستعلی

  ادب اندلس

  مرامیدکتر 

  اقتصاد خرد پیشرفته

  30/15-18دکتر محمدي

  2تئوري اقتصاد سنجی 

  18-20 دکترمحمدي

502  

نحوي تحقیق در مباحث صرفی و

  دکتر پریز

ترجمه از منظر منظور 

  دکترمنافیاناريشناسی

  سیاست هاس تجاري و بازارهاي نفت

  13- 16 دکترناظمان

بانکداري و بیمه در نفت و 

- 15/19 دکترفریدزادگاز

15/16  

  

503  
نقد و بررسی مکاتب 

  دکتربیگدلیفلسفی

  نقد و بررسی مکاتب فلسفی

  دکتربیگدلی

 حقوقتجارتبینالملل  دکترامیريرایانه و ترجمه

  دکترفیضیچکاپ

  نظریه هاي نوین ارتباط

  دکتر خانیکی

504  
  ارشد 1زبان خارجه 

  دکترتمیمداري

سیاست خارجی   خلعتبريدکتر)ارشد(متون فقه 

  دکترطباطباییتطبیقی

  سمینار مسائل سیاسی روز  

  دکترکاشی  

505  
  نظریه هاي سازمان و مدیریت پیشرفته

  دکتر سعدي

  نقد و ارزیابی تئوري بین الملل

  دکتردهشیار

  ....مدیریت اوراق بهادار و

  13- 16دکترسروعلیا

حسابداري مدیریت و کنترل 

  16- 19 دکتربرزیدههزینه
  

506  

  پیشرفتهاقتصاد کالن 

  8- 11دکترخورسندي

  روش شناسی در علم سیاست

  دکتر گل محمدي

روش شناسی در علم 

  دکتربرزگرسیاست

اندیشه سیاسی در 

  دکترکاشیغرب

  مسائل توسعه سیاسی ایران

  دکترخواجهسروي

507  

  روش شناخت در روابط

  دکترسلیمی

  روابط شمال و جنوب

  دکتردینپرست

مسائل توسعه سیاسی ایران       

  دکترگلمحمدي

حقوق بین المللی   

  دکترسعیدي)ارشد(ارتباطات

508  
  مدیریت منابع انسانی

  دکتر محمودزاده

  اسالمیبررسیمبانینظامجمهوري

  دکترغفاري

  نظارتبراعمالحکومت

  دکترمنصوریان

  حقوقبشر  

  دکترفالحزاده


