
 

 

 گروه   مدیریت
 

 97/96تحصيلي سال  دوم  نيمسال        دوم ترم                    79مهر  ورودي               /شبانهدوره روزانه                    مدیریت بازرگاني       برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
 12-10 5/4/98 شنبه    م4-2  4-2 علي سارابيگي 216 01 3 1614056 (2ریاضيات و کاربردآن در مدیریت ) 1
 6-4 27/3/98 دوشنبه  10-8 * 4-2    نعمتي 114 01 3 1614054 (2اصول حسابداري ) ? 2
 4-2 29/3/98 چهارشنبه   م10-8 10-8   ميرابي زاده 114 01 3 1614053 کالن اقتصاد  3
 6-4 1/4/98 شنبه   * 6-4 6-4   یاسيني 114 01 3 1614060 کامپيوتر و کاربرد آن در مدیریت  4
 12-10 20/3/98 دوشنبه           3 9010003 زبان عمومي  5
             2 31-9010028 مباني نظري اسالم  6

             1 1624001 تربيت بدني  7
8                
9                

10                
 

 

 
\ 

 

 

 گروه   مدیریت

 

 97/96سال  تحصيلي دوم نيمسال               چهارمترم                  96مهرورودي               /شبانهه روزانه دور                   مدیریت بازرگاني       برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه هارشنبهچ سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 12-10 27/3/98 دوشنبه    م6-4 12-10  الماسي 114 01 3 1614058 (2آمار و کاربردآن در مدیریت ) 1
 4-2 29/3/98 چهارشنبه  10-8 م4-2    مال بهرامي 215 01 3 1614067 (1تحقيق در عمليات ) 2
 4-2 1/4/98 شنبه    م4-2 4-2 شيري 114 01 3 1614065 مدیریت رفتار سازماني  3
 4-2 3/4/98 دوشنبه     م4-2 6-4 یاسيني 114 01 3 1614061 روش تحقيق در مدیریت  4
 12-10 4/4/98 سه شنبه     م10-8 10-8 پوراشرف 113 01 3 1614071 بازاریابي و مدیریت بازار 5
 12-10 6/4/98 شنبهپنج       12-10 محمدي 114 01 2 1614078 2و  1زبان تخصصي  6
             2 48-9010047 آشنایي با منابع اسالمي  7

 

 



 

 

 مدیریت گروه   

 

 97/96سال  تحصيليدوم ل  نيمسا               ششمترم                 59مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه                       مدیریت بازرگاني    برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 4-2 25/3/98 شنبه  م6-4 6-4    یاسيني 112 01 3 1614072 تجزیه وتحليل وطراحي سيستم  1
 4-2 27/3/98 دوشنبه 1012 م4-2    نعمتي 104 01 3 1614066 ( 1مدیریت مالي) 2
 4-2 29/3/98 چهارشنبه  4-242  ایدي 114 01 3 1614083 بازاریابي بين الملل  3
 4-2 1/4/98 شنبه  10-8  م6-4 ستار رستمي 114 01 3 1614085 سياست پولي ومالي  4
 4-2 3/4/98 دوشنبه  م6-4  6-4   رسول وندي 114 02 3 1614026 مدیریت توليد  5
 م4-2 ماميدکتر  بهروز   114 01 3 1614138 حقوق بازرگاني )حقوق تجارت( 6

4-6 

 4-2 5/4/98 چهار شنبه     

 4-2 6/4/98 پنج شنبه    10-8    پوراشرف 114 01 2 1614093 تحقيقات بازاریابي  7
8                
9                

10                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گروه   مدیریت

 

 97/96سال  تحصيلي دوم نيمسال                دومترم                96مهر  ورودي               /شبانهدوره روزانه     سازمانهاي دولتي ،برنامه ریزي ونظارت مدیریت  ارشدبرنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
 10-8 25/3/98 شنبه   12-10     ویسه 211 01 2 1619135 فرهنگ واخالق سازماني 1
 10-8 27/3/98 دوشنبه  4-2      ورزيسال 211 01 2 1619120 مدل ها وروش هاي تصميم گيري 2
 10-8 29/3/98 چهار شنبه   6-4    تابان 211 01 2 1619143 برنامه ریزي ونظارت راهبردي 3
بررسي  مسا ئل و چالش هاي نظام  4

 اداري

 10-8 1/4/98 شنبه   12-10    ویسه 211 01 2 1619141

آشنایي با منابع اسالمي وروش  5

 قرآني )جبراني(  پژوهش 

 10-8 3/4/98 دوشنبه   4-2    ایدي 211 01 2 1619144

 10-8 5/4/98 چهارشنبه  10-8     محمدي 211 01 3 1619038 مباني سازمان ومدیریت)جبراني( 6

 

 

               

 

 یت گروه   مدیر

 

 97/96سال  تحصيليدوم نيمسال                   چهارم ترم                    94مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه           مدیریت سازمانهاي دولتي ،برنامه ریزي ونظارت  ارشد  برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

ف
دی

ر
 

تعداد  شماره درس عنوان درس

 حدوا

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
            01 6 1619142 پایان نامه 1

2                

 
 

 

 تیریگروه    مد

 97/96سال  تحصيليدوم نيمسال               ششم ترم                    93مهر  ورودي               /شبانهدوره روزانه               مدیریت سازمانهاي دولتي ،برنامه ریزي ونظارت  ارشد   برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني در ایام هفته ساعات تشکيل کالس نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
            01 6 1619142 پایان نامه  1



 

 

 

 

 گروه مدیریت       

 

 97/96سال  تحصيليدوم نيمسال                دوم  ترم       96مهر ورودي                /شبانهدوره روزانهاستراتژیک   -بازرگاني   مدیریت     ارشدبرنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
پژوهش هاي کيفي وروش شناسي  1

 آميخته در مدیریت

 12-10 25/3/98 شنبه   4-2    طوالبي 220 01 2 1619179

 6-4 27/3/98 دوشنبه   10-8    پوراشرف 220 01 2 1619013 فتار مصرف کنندهر 2
 12-10 30/3/98 پنج شنبه     4-2  الماسي 220 01 2 1619100 کاربرد تئوري تصميم گيري 3
 12-10 1/4/98 شنبه  10-8     پوراشرف 220 01 2 1619101 بازاریابي ومدیریت بازار پيشرفته 4
 1619103 دمدیریت تبليغات وبرن 5

 
2 01 220 

 
 دوشنبه  12-10     ایدي

 

3/4/98 10-12 

 6-4     نعمتي  220 01 3 1619038 مباني سازمان ومدیریت  6

 

 12-10 5/4/98 چهار شنبه  

 

 

 

 

   

 

 97/96سال  تحصيليدوم نيمسال             چهارم ترم                  95مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه یک  استراتژ  -بازرگاني     مدیریت     ارشدبرنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
            01 4 1619044  نامه  انیپا 1
 

 

 97/96سال  تحصيلياول نيمسال                پنجمترم                94مهر ورودي                /شبانهدوره روزانهاستراتژیک     -بازرگاني     مدیریت     ارشدبرنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
            01 4 1619044 پایان نامه  1



 

 

 

 گروه   مدیریت 

 

 89/79سال  تحصيليدوم نيمسال  دوم ترم                    97 مهرورودي                /شبانهدوره روزانه              تحولگرایش     -   دولتي مدیریت    ارشد  برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
 6-4 25/3/98 شنبه   4-2    طوالبي 216 01 2 1619071 مدیریت رفتار سازماني پيشرفته 1
 6-4 27/3/98 دوشنبه     6-4  یاسيني 216 01 2 1619001 مدیریت منابع انساني پيشرفته 2
 10-8 29/3/98 چهارشنبه   10-8    محمدي 216 01 2 1619052 نظریه هاي  مدیریت دولتي 3
 10-8 1/4/98 شنبه   12-10    ویسه 216 01 2 1619051 اداره امور عمومي دراسالم 4
 4-2 4/4/98 سه شنبه  4-2     تابان 216 01 2 1619073 ابي عملکرد دولتارزشي 5

 
 

 

 97/96سال  تحصيليدوم نيمسال       چهارم ترم              95 مهرورودي                /شبانهدوره روزانهبين الملل        -مدیریت بازرگاني      ارشد  برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس دیفر

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
            01 4 1619044 نامه انیپا 1

 97/96سال  تحصيليدوم نيمسال               چهارم  ترم                95مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه                     گرایش تحول–دولتي مدیریت   ارشد  برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 ه امتحانيبرنام ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
            01 4 1619044 پایان نامه 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گروه مدیریت

 

 97/96سال  تحصيلي دوم نيمسال             دوم ترم             96مهر ورودي                ه/شباندوره روزانه                    رفتار سازماني  گرایش–مدیریت دولتي   ارشد  برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت یختار روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
  25/3/98 شنبه   6-4    شيري 215 02 2 1619071 مدیریت رفتار سازماني پيشرفته 1
  27/3/98 دوشنبه   4-2    شيري 215 02 2 1619001 مدیریت منابع انساني پيشرفته 2
  29/3/98 چهارشنبه   10-8    ویسه 215 02 2 1619052 نظریه هاي مدیریت دولتي 3
  1/4/98 شنبه   12-10     ویسه 215 02 2 1619051 مي دراسالماداره امور عمو 4
  4/4/98 سه شنبه  10-8     تابان 215 02 2 1619073 ارزشيابي عملکرد دولت 5
6                

 
 
 

 97/96سال  تحصيليدوم نيمسال                 چهارم ترم               95مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه                              گرایش بودجه وماليه عمومي –مدیریت دولتي      ارشد  برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه شنبهدو یکشنبه شنبه
            01 4 1619044 پایان نامه 1

 

 

 
 

 

 97/96تحصيلي  سالدوم نيمسال              چهارم  ترم            96مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه رفتار  سازماني–مدیریت دولتي     ارشدبرنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
            01 4 1619044 پایان نامه 1
 4-2 25/3/98 شنبه       4-2 دکتر ویسه 220 02 2 1619178 رفتار سازماني بين المللي  2

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه مدیریت

 

 

 97/96سال  تحصيليدوم نيمسال                 دوم رم ت              97مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه                             منابع انساني  گرایش توسعه–مدیریت دولتي   ارشد     برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
 4-2 26/3/98 یک شنبه    4-2   شيري 215 03 2 1619071 مدیریت رفتارسازماني پيشرفته 1
 10-8 28/3/96 سه شنبه    10-8   ویسه 215 03 2 1619052 نظریه هاي مدیریت دولتي 2
 10-8 1/4/98 شنبه    12-10   ویسه 215 03 2 1619051 دراسالم ياداره امور عموم 3
 4-2 3/4/98 سه شنبه  10-8     تابان 211 03 2 1619073 عملکرد دولت يابيارزش 4
5                
6                
 

 

 

 گروه مدیریت       
 

 

 97/96سال  تحصيليدوم يمسال  ن            چهارم  ترم              95مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه گرایش توسعه منابع انساني–مدیریت دولتي     ارشدبرنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
            01 4 1619044 پایان نامه 1
2                

 

 

 



 

 

 مدیریت گروه 

 

 

 

 

 

 89/79سال  تحصيلي دوم  نيمسال           دوم  ترم                79مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه                بازاریابيگرایش – بازرگاني مدیریت     ارشدبرنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
 يوروش شناس يفيک يپژوهش ها 1

 تیریدر مد ختهيآم

 12-10 25/3/98 شنبه    4-2   طوالبي 211 02 2 1619179

 4-2 27/3/98 دوشنبه     10-8  پوراشرف 211 02 2 1619013 رفتار مصرف کننده 2
 4-2 30/3/98 پنج شنبه    10-8   الماسي 211 02 2 1619100 کاربرد تِئوري تصميم گيري 3
 4-2 29/3/98 چهارشنبه     12-10  پوراشرف  211 02 2 1619101 بازاریابي ومدیریت بازار پيشرفته 4
 4-2 1/4/98 شنبه     6-4   ایدي  211 02 2 1619103 مدیریت تبليغات وبرند  5
 4-2 3/4/98 دوشنبه   6-4     نعمتي  211 02 3 1619038 مباني سازمان ومدیریت )جبراني(  6

 

 

 
 

 97/96سال  تحصيلي دوم نيمسال                 چهارم ترم               95مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه                         بازار یابي -مدیریت بازرگاني     ارشد    برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ زرو پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

            01 4 1619044 پایان نامه 1

 

 


