
 

 

 گروه مدیریت 

 

 

 

 

 

  

 
 

 98/99تحصيلي سال  اول  نيمسال       اول ترم                98 مهر ورودي               /شبانهدوره روزانه                      رفتارسازماني گرايش- مديريت  دولتي   ارشد کارشناسي     درسي و امتحاني دانشجويان رشته  برنامه 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 نام استاد شماره کالس گروه

 برنامه امتحاني

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 217 01 2 1619034 زبان تخصصي 1
دکتر پور 

 اشرف 
 12-10 21/10/98 شنبه    10-12  

 12-10 23/10/98 دوشنبه      12-10 دکتر ويسه  220 01 2 1619067 نظريه اي سازمان و مديريت پيشرفته 2

 12-10 25/10/98 چهار شنبه     5/1 -5/3  دکتر ياسيني  215 01 2 1619068 تحليل آماري 3

 12-10 28/10/98 شنبه      10-8 دکتر محمدي  212 01 2 1619069 مديريت استراتژيک پيشرفته 4

5 
روش شناسي و پژوهش هاي کيفي و 

 آميخته در مديريت
 12-10 30/10/98 دوشنبه      5/1 -5/3 دکتر طوالبي  212 01 2 1619179

6               

 

 

 

 

 گروه مديريت 

 

 98/99تحصيلي سال   اول نيمسال      سوم ترم                    97 مهر ورودي               /شبانهدوره روزانه                      رفتارسازمانيگرايش   مديريت دولتي        ارشد کارشناسيدرسي و امتحاني دانشجويان رشته  برنامه 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 نام استاد شماره کالس گروه

 برنامه امتحاني

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 21/10/98 شنبه   5/5 -3/5   ايدي 107 01 2 1619176 رفتار سازماني از منظر اسالم 1

 5/1 -5/3 23/10/98 دوشنبه   3/5 -1/5   شاطري 213 01 2 1619177 رهبري در بخش دولتي 2

 5/1 -5/3 25/10/98 چهارشنبه    5/5 -3/5  شيري 216 01 2 1619178 رفتار سازماني بين الملل 3

4 
مهارت آموزي آموزش و توسعه منابع 

 انساني
 5/1 -5/3 28/10/98 شنبه  3/5 -1/5    مدياريمح 210 02 2 1619075

5               

6               



 

 

 روه   مديريتگ  

 

 روه   مديريتگ  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 98/99تحصيلي سال  اول  نيمسال       اول ترم                98 مهر ورودي               /شبانهدوره روزانه      گرايش  توسعه منابع انسانيکارشناسي ارشد مديريت  دولتي     درسي و امتحاني دانشجويان رشته  برنامه 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 نام استاد شماره کالس گروه

 برنامه امتحاني

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 21/10/98 شنبه    5/5 -3/5   دکتر ياسيني  211 02 2 1619034 زبان تخصصي 1

 12-10 23/10/98 دوشنبه      10-8 دکتر ويسه  214 02 2 1619067 يه اي سازمان و مديريت پيشرفتهنظر 2

 12-10 25/10/98 چهار شنبه     5/1 -5/3  دکتر  الماسي  213 02 2 1619068 تحليل آماري 3

 12-10 28/10/98 شنبه      5/1 -5/3 دکتر محمدي  211 02 2 1619069 مديريت استراتژيک پيشرفته 4

5 
روش شناسي و پژوهش هاي کيفي و 

 آميخته در مديريت
 12-10 30/10/98 دوشنبه      5/3 -5/5 دکتر طوالبي  211 02 2 1619179

 

 

 

 

 

 
 

 

 99/98سال  تحصيلي  اولنيمسال           سوم ترم            97مهر  ورودي               /شبانهدوره روزانه      گرايش  توسعه منابع انسانيکارشناسي ارشد مديريت  دولتي برنامه درسي و امتحاني دانشجويان 

 

شماره  عنوان درس رديف

 درس

تعداد 

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 21/10/98 شنبه  3/5 -1/5    ويسه 216 01 2 1619074 راهبردهاي مديريت منابع 1

آموزش و توسعه منابع  يمهارت آموز 2

 يانسان

 5/1 -5/3 23/10/98 دوشنبه    12-10  ياسيني  211 01 2 1619075

 5/1 -5/3 25/10/98 چهارشنبه   3/5 -1/5   شيري 216 02 2 1619076 ريزي منابع انساني در بخش دولتيبرنامه  3

 5/1 -5/3 28/10/98 شنبه   5/3 -5/5   شيري 216 01 2 1619077 ودستمزد مديريت حقوق 4

5               



 

 

 روه   مديريتگ  

 

 روه   مديريتگ  

 

 
 

 
 
 

 

 

 98/99تحصيلي سال  اول  نيمسال       اول ترم                98 مهر ورودي               /شبانهدوره روزانه       گرايش  مديريت تحول  = ارشد دولتي کارشناسي     درسي و امتحاني دانشجويان رشته  برنامه 

  

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحاني

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 21/10/98 شنبه   5/3 -5/5    دکتر پور اشرف  214 03 2 1619034 زبان تخصصي 1

 12-10 23/10/98 دوشنبه     10-8  دکتر شيري  209 03 2 1619067 ه اي سازمان و مديريت پيشرفتهنظري 2

 12-10 25/10/98 چهار شنبه     12-10  دکتر الماسي  215 03 2 1619068 تحليل آماري 3

 12-10 28/10/98 شنبه     5/1 -5/3  دکتر محمدي  216 03 2 1619069 مديريت استراتژيک پيشرفته 4

5 
روش شناسي و پژوهش هاي کيفي و 

 آميخته در مديريت
 12-10 30/10/98 دوشنبه    5/1 -5/3   دکتر طوالبي  215 03 2 1619179

               

 
 

 

 
  

 

 98/99تحصيلي سال  اول  نيمسال     سومترم           97 مهر ورودي               /شبانهدوره روزانه مديريت تحول      =  دولتي گرايش  کارشناسي ارشد    درسي و امتحاني دانشجويان رشته  برنامه 

 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحاني

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

1 
مديريت تحول و بهبود سازماني در 

 بخش دولتي
 5/1 -5/3 21/10/98 شنبه     5/1 -5/3  دکتر محمدياري 217 01 2 1619086

 /5 -5/3 23/10/98 دوشنبه    5/3 -5/5   دکتر مهدي زاده 206 01 2 1619087 حکومت الکترونيک 2

 /5 -5/3 25/10/98 چهار شنبه  5/3 -5/5     دکترتابان 217 01 2 1619088 باز مهندسي تشکيالت دولتي 3

4 
رگاه مديريت تحول در سازمان کا

 هاي دولتي
 /5 -5/3 28/10/98 شنبه    5/1 -5/3   دکتر ويسه 108 01 2 1619089

               

 



 

 

 گروه مديريت

 

 گروه مديريت

 

 

 

 

 

 

 99/98سال  تحصيلياول نيمسال  ل   اوتر م      98مهر ورودي                /شبانهدوره روزانهبازاريابي   -بازرگاني   مديريت     ارشدبرنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/3 -5/5 28/10/98 شنبه   12-10    شيري دکتر  220 01 2 1619001 مديريت منابع انساني پيشرفته 1

 12-10 21/10/98 شنبه   5/1 -5/3    دکتر پور اشرف 220 04 2 1619034 زبان تخصصي )جبراني( 2

نظريه سازمان ها و مديريت  3

 پيشرفته

 5/1 -5/3 23/10/98 دوشنبه    12-10   دکتر شاطري 202 04 2 1619067

 12-10 25/10/98 شنبه چهار    5/1 -5/3   دکتر ياسيني 211 04 2 1619068 تحليل آماري 4

روش شناسي و پژوهش هاي  5

 کيفي و آميخته در مديريت
1619179 2 

 12-10 30/10/98 دوشنبه    5/1 -5/3   دکتر طوالبي 212 04

 5/3 -5/5 2/11/98 چهار شنبه   5/3 -5/5    دکتر ايدي 220 01 2 1619099 اخالق و احکام کسب و کار 6

 

 

 

 

 

 

 99/98سال  تحصيلياول نيمسال              سوم  ترم     97مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه   بازاريابي-بازرگاني   مديريت     ارشداني دانشجويان رشته برنامه درسي و امتح

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه نبهدوش يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 21/10/98 شنبه     8-10 پوراشرف 211 01 2 1619104 مديريت استراتژک بازاريابي 1

 5/1 -5/3 23/10/98 دوشنبه    8-10  پوراشرف 216 01 2 1619105 مديريت ارتباطات بازاريابي 2

 5/1 -5/3 25/10/98 چهارشنبه   12-10   يايد 219 01 2 1619106 بازاريابي صنعتي وخدمات 3

 5/1 -5/3 28/10/98 شنبه     12-10 شرفي 211 01 2 1619107 اصول مذاکرات ومکاتبات 4

5 

 

              

6               

 

 



 

 

 گروه مدیریت 

 گروه مديريت

 

 

 

 

 

 99/98سال  تحصيلياول نيمسال         اول تر م      98مهر ورودي                /شبانهنهدوره روزا  گرايش استراتژيک    -بازرگاني   مديريت     ارشدبرنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 شماره درس عنوان درس رديف
تعداد 

 واحد
 گروه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحاني

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

1 
روش شناسي و پژوهش هاي 

 خته در مديريتکيفي و آمي
 12-1 30/10/98 دوشنبه  5/1 -5/3     دکتر طوالبي  220 05 2 1619179

 12-10 21/10/98 شنبه  10-8     دکتر پور اشرف  220 05 2 1619034 زبان تخصصي )جبراني( 2

3 
نظريه سازمان ها و مديريت 

 پيشرفته
 5/1 -5/3 23/10/98 دوشنبه    5/3 -5/5   دکتر شاطري  219 05 2 1619067

 12-10 25/10/98 چهار شنبه     5/3 -5/5  دکتر الماسي  214 05 2 1619068 تحليل آماري 4

 12-10 28/10/98 شنبه   5/3 -5/5    دکتر محمدي  208 04 2 1619069 مديريت استراتژيک پيشرفته 5

 5/3 -5/5 2/11/98 شنبه  چهار  12-10    دکتر ايدي  215 02 2 1619099 اخالق و احکام کسب و کار 6

 

 

 

 

 

 99/98سال  تحصيلي  اولنيمسال             سومترم          97مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه                     استراتژيک گرايش =        بازارگانيمديريت   ارشد  برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  ماره درسش عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 21/10/98 شنبه 10-8     تابان 220 01 2 1619112 مديريت تفکر وتحول استراتژيک 1

 12-10 23/10/98 دوشنبه 5/3 -5/5     تابان  212 01 2 1619113 اجرا وکنترل استراتژي 2

 12-10 25/10/98 چهار شنبه    10-8  ايدي 220 01 2 1619114 طرح ريزي کسب وکار 3

مديريت استراتژيک شرکت هاي  4

 مادروهلدينگ

 12-10 28/10/98 شنبه     5/1 -5/3 شرفي 216 01 2 1619115

5               

6               
 

 

 
 



 

 

 گروه مديريت

 

 گروه   مديريت   

 

 

 

 

 

 99/698سال  تحصيلي اولنيمسال                 سومترم                97مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه                              برنامه ريزي ونظارتگرايش   =        دولتي سازمان هاي  مديريت   ارشد     سي و امتحاني دانشجويان رشته برنامه در

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز  چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 21/10/98 شنبه    10-8   ويسه 211 01 2 1619136 روش پيش بيني و آينده پژوهي 1

 5/1 -5/3 23/10/98 دوشنبه    12-10   شيري  215 01 2 1619137 م انداز نوينتفکر راهبردي وچش 2

 5/1 -5/3 25/10/98 چهار شنبه  12-10     تابان 215 01 2 1619138 مديريت استراتژي اثربخش 3

 5/1 -5/3 28/10/98 شنبه  5/1 -5/3     تابان 216 01 2 1619139 سيستم ها وروش هاي نظارت راهبردي 4

5                  

6                

 

 

 

 

 
 

 99/98سال  تحصيلياول نيمسال  ترم اول                           98مهر ورودي                /شبانهدوره روزانه               گرايش کارآفريني   -      ارشد   مديريت بازرگاني  برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته *

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ديفر

 واحد

 برنامه امتحاني نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

نظريه هاي سازمان ومديريت  1

 پيشرفته

 12-10 25/10/98 چهارشنبه      12-10 ويسه 220 04 2 1619067

 12-10 23/10/98 دوشنبه   12-10   ياسيني 206 06 2 1619068 تحليل آماري 2

 12-10 21/10/98 شنبه    5/1 -5/3   دکتر پور اشرف  220 06 2 1619034 زبان تخصصي )جبراني( 3

 -5/5 28/10/98 شنبه    12-10  شيري 216 02 2 1619152 مديريت منابع انساني پيشرفته 4

5/3 

روش شناسي و پژوهش هاي  5

 در مديريت کيفي و آميخته
1619179 2 

 12-10 30/10/98 دوشنبه    5/1 -5/3  طوالبي 212 06

6               

 

 



 

 

 

 

 

 

 گروه مديريت 

 

 98/99تحصيلي سال  اول  نيمسال        اولترم                  98  مهر ورودي               /شبانهوره روزانه دو امتحاني رشته کارشناسي مديريت   برنامه درسي

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 21/10/98 شنبه   م4-6 4-6  سالمتيان 215 01 3 1619183 رياضيات پايه 1

 5/1 -5/3 23/10/98 دوشنبه م4-6 4-6    هزنگن 215 01 3 1620094 (1اصول حسابداري) 2

 5/1 -5/3 25/10/98 چهارشنبه م4-2   10-8  محمديان 215 01 3 1614052 اقتصاد خرد 3

 5/1 -5/3 28/10/98 شنبه  12-10 م1012   ويسه 211 01 3 1614027 مباني سازمان ومديريت 4

 5/1 -5/3 30/10/98 دوشنبه م12-10 8-10    محمدزاده 211 01 3 1619181 روانشناسي سازماني 5

            2  مباني نظري اسالم 6

              دانش خانواده وجمعيت 7

8               

9               

10               

       

 

 گروه مدیریت 

 
 99/98 تحصيلي سال  اول  نيمسال         3ترم                    97 مهر ورودي               /شبانهدوره روزانه                    کارشناسي مديريت بازرگاني      درسي و امتحاني دانشجويان رشته  برنامه 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 21/10/98 شنبه   12-10 م12-10  زنگنه 220 01 3 1614057 1آمار وکاربرد آن درمديريت  1

 12-10 23/10/98 دوشنبه  م8-10  12-10  ايدي 220 01 3 1614063 مباني مديريت  اسالمي 2

 12-10 25/10/98 چهارشنبه    6-4 م6-4 رستمي 220 01 3 1614084 پول وارز وبانکداري 3

 12-10 28/10/98 شنبه   6-4  م6-4 دادفر 220 01 3 1614070 1سابداري صنعتي ح 4

 12-10 30/10/98 دوشنبه   م10-8  10-8 آزادي 220 01 3 1614059 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 5

            2 46-9010045 تاريخ وتمدن اسالمي 6

 5/3 -5/5 03/11/98 پنج شنبه          3 9010002 فارسي 7

8               

 

 



 

 

 گروه مدیریت 

 

 

 

 99/98 تحصيلي سال  اول  نيمسال    5ترم                   96 مهر ورودي               /شبانهدوره روزانه                    کارشناسي مديريت بازرگاني      درسي و امتحاني دانشجويان رشته  برنامه                                                                                               

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/1 -5/3 22/10/98 يکشنبه     م4-2 4-2 شيري 220 01 3 1614143 مديريت منابع انساني 1

 5/1 -5/3 24/10/98 سه شنبه  م4-6  4-6  حاجي زاده 215 01 3 1614075 1حسابرسي  2

 5/1 -5/3 26/10/98 پنج شنبه   10-8  10-8 شرفي 220 01 3 1614077 مديريت بازرگاني بين الملل 3

 5/1 -5/3 28/10/98 شنبه م4-2 4-2    رسول وندي 211 01 3 1614076 سازمان هاي پولي ومالي 4

 5/1 -5/3 30/10/98 دوشنبه    م12-10 8-10  مال بهرامي 211 01 3 1614068 2تحقيق در عمليات  5

 5/1 -5/3 21/10/98 شنبه    12-10  محمدي 110 01 2 1614079 3و4زبان تخصصي 6

يکدرس از گرايش اخالق  7

 اسالمي 

9010034-38 2            

            1 1624002  1ورزش  8

9               

10               

 

 

 

 

 99/98 تحصيلي سال  اول  نيمسال    7ترم                   96 مهر ورودي               /شبانهدوره روزانه                    کارشناسي مديريت بازرگاني      درسي و امتحاني دانشجويان رشته  برنامه  

تعداد  شماره درس رسعنوان د رديف

 واحد

 برنامه امتحاني نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 22/10/98 يکشنبه    16-18 م 16-18 ياسيني 215 01 3 1614081 سيستم هاي اطالعاتي مديريت 1

 12-10 24/10/98 سه شنبه 8-م10 6-4     نعمتي 216 01 3 1614082 2مديريت مالي  2

 12-10 26/10/98 پنج شنبه م 12-10 12-10    محمدياري 216 01 3 1614073 مديريت استراتژيک 3

 12-10 28/10/98 شنبه  4-2 12-10   رسول وندي 216 01 3 1614086 سيستم هاي خريد وانبارداري 4

 12-10 30/10/98 دوشنبه   5/3 -5/5   هاشمي 216 01 2 1614062 حقوق اساسي 5

 12-10 2/11/98 چهارشنبه   8-10   پوراشرف 216 01 2 1614091 سمينار در مسائل بازاريابي 6

 12-10 2/11/98 چهارشنبه  8-10    پوراشرف 216 01 2 1614090 سمينار در مسائل مالي 7
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