
 1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول   جغرافيا و برنامه ريزي شهريبرنامه دروس دانشجويان  کارشناسي ارشد 

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

    7-9    دکتر رحيمي مقدم 2 14001 893005 مقررات توسعه شهري در ايران و کشورهاي پيشرفته 1

   5-7     دکتر نوري 2 14001 7009 متون تخصصي 2

 14001 893006 و تجارب بهسازي و نوسازينظريه ها، رويکردها  3
   7-9     دکتر آزادخاني 2

 14001 893007 سکونتگاه هاي غير رسمي در کشورهاي در حال توسعه 4
   3-5     دکتر رستمي 2

5 
کاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور در 

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري
893008 14001 2 -      5-3  

 
  5-7      دکتر آزادخاني 10 14001 2731 تاريخ علم جغرافياي شهري

 

 1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول   برنامه ريزي توسعه-مديريت جهانگرديبرنامه دروس دانشجويان  کارشناسي ارشد 

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  تشکيل کالس در طول هفتهساعات 

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

    7-9    دکتر علي اکبري 2 14001 901125003 سامانه هاي اطالعاتي در صنعت جهانگردي 1

   5-7     دکتر درويشي 2 14001 901125001 مديريت منابع انساني در صنعت جهانگردي 2

 خط مشي گذاري در صنعت جهانگردي 3
   1-3     دکتر آزادخاني 2 14001 901125007

 محيط ملي و بين المللي تجارت و گردشگري 4
  5-7      دکتر جمشيدي 2 14001 901125005

 مديريت اکوسيستمهاي طبيعي 5
   3-5     دکتر غفوري 2 14001 901125011

 
  1-3      دکتر آزادخاني 2 14001 901125010 روشهاي کمي در صنعت جهانگردي

  
           

 

 

 



 

 1400-1401تحصيلي   نيمسال اول   در برنامه ريزي توريسمبرنامه دروس دانشجويان  کارشناسي ارشد 
 

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  هفتهساعات تشکيل کالس در طول 

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

    7-9    آزادخانيدکتر  3 14001 901126001 سياستگذاري توريسم 1

   5-7     دکتر اوشني 2 14001 901126002 اقتصاد توريسم 2

  3-5      دکتر بگرضايي 3 14001 6008 توريسم و اصول مهمان پذيري 3

   7-9     دکتر بگرضايي 2 14001 901126005 ميراث فرهنگي و توريسم 4

  5-7      - 2 14001 901126004 ارتباطات و توريسم 5

6 
تکنيک ها و مدل هاي برنامه ريزي 

 توريسم)جبراني(
2602 14001 2 -      9-7  

 
 1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول بازرگاني بين المللي  گرايشمديريت بازرگاني کارشناسي ارشد  اولبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان استادکد  استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

  3-5      دکتر علي اکبري 2 1400 3301 مديريت منابع انساني پيشرفته 1

  1-3      دکتر عبدي 2 1400 3319 نظريه هاي سازمان و  مديريت پيشرفته 2

   5-7     دکتر جمالوندي 2 1400 3315 زبان تخصصي 3

    7-9    دکتر اوشني 2 1400 3318 روش تحقيق پيشرفته 4

   3-5     دکتر بکري زاده 2 1400 3304 تحليل آماري 5

   7-9     دکتر درويشي 2 1400 340501 )جبراني(مباني سازمان و مديريت 6

 
  7-9      دکتر عبدي 2 1400 340502 مباني رفتار سازماني)جبراني(



 

 1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول مديريت کيفيت و بهره وري  گرايشمديريت صنعتي کارشناسي ارشد  اولبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

  10-12      دکتر علي اکبري 2 140012 3301 مديريت منابع انساني پيشرفته 1

  3-5      دکتر عبدي 2 140012 3319 نظريه هاي سازمان و  مديريت پيشرفته 2

   3-5     دکتر جمالوندي 2 140012 3315 زبان تخصصي 3

  1-3      دکتر اوشني 2 140012 3318 روش تحقيق پيشرفته 4

   5-7     دکتر بکري زاده 2 140012 3304 تحليل آماري 5

 
   7-9     دکتر درويشي 2 14001 340501 )جبراني(مباني سازمان و مديريت

 
  7-9      دکتر عبدي  14001 340502 مباني رفتار سازماني)جبراني(

 

 

 (1)گروه  1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول بازرگاني بين المللي  گرايشمديريت بازرگاني کارشناسي ارشد  سومرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  هفتهساعات تشکيل کالس در طول 

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

    3-5    دکتر غالمي 2 14001 3324 اخالق و احکام کسب و کار 1

   5-7     دکتر محمدي 2 14001 3325 استراتژيهاي بازرگاني بين الملل 2

  5-7      دکتر شرفي 2 14001 3326 صادراتبازاريابي بين الملل و  3

4 
مديريت زنجيره تامين بين الملل و 

 واردات
   3-5     دکتر اماميان 2 14001 3327

5 
اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني 

 بين الملل
  3-5      دکتر امامي 2 14001 3328

 



 

 (2)گروه 1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول بازرگاني بين المللي  گرايشمديريت بازرگاني کارشناسي ارشد  سومبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

    5-7    دکتر غالمي 2 140012 3324 اخالق و احکام کسب و کار 1

   5-7     دکتر رئيسي 2 140012 3325 استراتژيهاي بازرگاني بين الملل 2

  3-5      دکتر شرفي 2 140012 3326 صادراتبازاريابي بين الملل و  3

4 
مديريت زنجيره تامين بين الملل و 

 واردات
  1-3      دکتر اماميان 2 140012 3327

5 
اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني 

 بين الملل
    3-5    دکتر رستمي 2 140012 3328

 

 

 (3)گروه 1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول بازرگاني بين المللي  گرايشمديريت بازرگاني کارشناسي ارشد  سومبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

  5-7      دکتر غالمي 2 140013 3324 اخالق و احکام کسب و کار 1

   3-5     دکتر رئيسي 2 140013 3325 استراتژيهاي بازرگاني بين الملل 2

  1-3      دکتر شرفي 2 140013 3326 صادراتبازاريابي بين الملل و  3

4 
مديريت زنجيره تامين بين الملل و 

 واردات
  3-5      دکتر اماميان 2 140013 3327

5 
اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني 

 بين الملل
    5-7    دکتر رستمي 2 140013 3328

 

 

 

 



 

 )گروه اول( 1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول مديريت کيفيت و بهره وري  گرايشمديريت صنعتي کارشناسي ارشد  سومبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

    5-7 15 26/10  دکتر علي اکبري 2 14001 3909 مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار 1

    3-5 15 28/10  دکتر اماميان 2 14001 3911 مديريت توليد و عمليات پيشرفته 2

 30/11  دکتر علي اکبري 2 14001 3913 تجزيه و تحليل و بهبود بهره وري سازمان 3
15 

 7-5   

 03/11  دکتر اماميان 2 14001 3914 کنترل کيفيت آماري 4
15 

  7-5  

 15 06/11  عبديدکتر  2 14001 3915 سمينار در مديريت کيفيت و بهره وري 5
 5-3   

 

 

 

 )گروه دوم( 1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول مديريت کيفيت و بهره وري  گرايشمديريت صنعتي کارشناسي ارشد  سومبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

  1-3      دکتر علي اکبري 2 140012 3909 مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار 1

    7-9    دکتر اماميان 2 140012 3911 مديريت توليد و عمليات پيشرفته 2

   دکتر علي اکبري 2 140012 3913 تحليل و بهبود بهره وري سازمانتجزيه و  3
 5-3    

   دکتر اماميان 2 140012 3914 کنترل کيفيت آماري 4
 

  12-10  

   دکتر خزلي 2 140012 3915 سمينار در مديريت کيفيت و بهره وري 5
 

 7-5   

 

 

 

 



 

 (سوم)گروه  1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول مديريت کيفيت و بهره وري  گرايشمديريت صنعتي کارشناسي ارشد  سومبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

  5-7      دکتر علي اکبري 2 140013 3909 مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار 1

    5-7    دکتر اماميان 2 140013 3911 مديريت توليد و عمليات پيشرفته 2

   دکتر علي اکبري 2 140013 3913 تحليل و بهبود بهره وري سازمانتجزيه و  3
 

 9-7   

   دکتر اماميان 2 140013 3914 کنترل کيفيت آماري 4
 

  9-7  

   عبديدکتر  2 140013 3915 سمينار در مديريت کيفيت و بهره وري 5
 

 5-3   

 

 

 

 1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول   حسابداريکارشناسي ارشد  اولبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

   7-9     دکتر يعقوبيان 3 14001 400501 حسابداري مديريت 1

   5-7     دکتر اوشني 2 14001 400502 اقتصاد سنجي 2

   دکتر جمشيدي 3 14001 400503 (1تئوري حسابداري) 3
 

  7-4  

   دکتر سبزعلي پور 2 14001 400518 متون تخصصي 4
 7-5    

   - 3 14001 400530 )جبراني(2حسابداري ميانه 5
   9-7  

 
 

 

 



 

 

 

  1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول   حسابداريکارشناسي ارشد  دومبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

   3-5     دکتر سبزعلي پور 2 14001 400504 روش تحقيق در حسابداري 1

  1-4      دکتر بادپا 3 14001 400505 (2تئوری حسابداری) 2

   دکتر يعقوبيان 3 14001 400511 مباحث جاري در حسابداري 3
 5-3    

   دکتر صيادي 2 14001 400509 حسابرسي پيشرفته 4
 7-5    

 
   دکتر اسماعيبلي 3 14001 400517 حسابداري بخش عمومي

 
 8-5   

  
      

 
    

 

 

 

 (اول)گروه  1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول   حسابداريکارشناسي ارشد  سومبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

   3-5  13 25/10  دکتر جمشيدي 2 14001 400521 سيستم هاي اطالعاتي در حسابداري 1

 13 28/10  دکتر بکري زاده 2 14001 400507 تحليل آماري 2
  3-1  

 02/11  دکتر موسي نژاد 2 14001 400519 گزارشگري ماليچارچوب مفاهيم  3
13 

 7-5   

    5-7 13 07/11  دکتر اوشني 2 14001 400520 تصميم گيري در مسائل مالي 5

 
 

 



 

 

 

 

 

 (دوم)گروه  1400-1401تحصيلي   در  نيمسال اول   حسابداريکارشناسي ارشد  سومبرنامه دروس دانشجويان  تر م  

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ امتحان کد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه کد درس درسعنوان 
شماره  ساعات تشکيل کالس در طول هفته

 پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه کالس

   5-7  13 25/10  دکتر جمشيدي 2 140012 400521 سيستم هاي اطالعاتي در حسابداري 1

 13 28/10  دکتر بکري زاده 2 140012 400507 تحليل آماري 2
  5-3  

 02/11  دکتر موسي نژاد 2 140012 400519 چارچوب مفاهيم گزارشگري مالي 3
13 

 5-3   

 13 07/11  دکتر اوشني 2 140012 400520 تصميم گيري در مسائل مالي 5
  7-5  

 
 

 


