
 

  

 1398-99سال تحصیلی  اولنیمسال  صنعتی برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مدیریت

       98ورودی مهر  

 ردیف
شماره 

 گروه
 نام درس

تعداد 

 واحد
 ساعت ایام هفته نام استاد

شماره 

 کالس
 تاریخ امتحان

آماري تحليل 2321 1  
 10/23 307 10-8 پنج شنبه دکتر ابراهیمی 2

2 2322 
پيشرفته مديريت و سازمان هاي نظريه  

 10/21 301 12-10 پنج شنبه دکتر حاج زمانی 2

پيشرفته استراتژيک مديريت 2324 3  
 10/30 307 15-13 پنج شنبه دکتر نیکنام 2

4 2325 
کار و کسب احکام و اخالق  

 11/1 305 17-15 پنج شنبه دکتر زینلیان 2

 97ورودی مهر    

عمليات و توليد مديريت در سمينار 2326 1  
 10/21  10-8 پنج شنبه دکتر دری 2

2 2327 
فناوري انتقال مديريت  

 10/24 302 12-10 پنج شنبه دکتر سجودی 2

3 2328 
سازماني منابع مديريت (ERP) 

 10/26 302 15-13 پنج شنبه دکتر سجودی 2

4 2329 
موجودي و توليد کنترل و ريزي برنامه  

 10/29  17-15 پنج شنبه دکتر باقرزاده 2

 رشته های غیر مرتبط دروس پیشنیاز

1 2330 
)مشترک( تخصصی زبان  

باقرزادهدکتر  2  10/25  15-13 چهارشنبه 

2 2331 
)مشترک(مديريت سازمان مبانی  

 11/3  17-15/30 چهارشنبه دکتر ابراهیمی 2

3 2332 
2   عمليات در تحقيق  

 10/28  18/30-17 چهارشنبه دکتر  باقرزاده 2

 



 

 

  

 1398-99سال تحصیلی  اولنیمسال  بازرگانی برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مدیریت

       98ورودی مهر  

 ردیف
شماره 

 گروه
 نام درس

تعداد 

 واحد
 ساعت ایام هفته نام استاد

شماره 

 کالس
 تاریخ امتحان

پيشرفته مديريت و سازمان هاي نظريه 2333 1  
 پنج شنبه دکتر حاج زمانی 2

8-10 
301 10/21 

2 2334 
پيشرفته انساني منابع مديريت  

شنبه پنج دکتر فریدونی 2  
10/30-12 

303 10/28 

کار و کسب احکام و اخالق 2335 3  
 پنج شنبه دکتر زینلیان 2

13-15 
305 11/1 

4 2336 
پيشرفته استراتژيک مديريت  

 پنج شنبه دکتر نیکنام 2
15-17 

307 10/30 

5 2337 
آماري تحليل  

رحمانیدکتر  2  پنج شنبه 
17-19 

301 10/23 

 97ورودی مهر 

مديريت در آميخته و کيفي هاي پژوهش شناسي روش 2338 1  
سجودیدکتر  2  10/21 302 10-8 پنج شنبه 

2 2339 
تجاري قراردادهاي و مکاتبات مذاکرات، اصول  

موذندکتر  2  10/24  12-10 پنج شنبه 

3 2340 
خدمات و صنعتي بازاريابي  

حاج زمانی دکتر 2  10/26 301 15-13 پنج شنبه 

4 2341 
بازاريابي عملکرد و مشتري ارتباطات مديريت  

موذن دکتر 2  10/29 302 17-15 پنج شنبه 

5 2342 
بازاريابي استراتژيک مديريت  

 11/03 307 19-17 پنج شنبه دکتر نیکنام 2

 رشته های غیر مرتبط دروس پیشنیاز

1 2330 
)مشترک(تخصصی زبان  

 10/25  15-13 چهارشنبه دکترباقرزاده 2

2 2331 
)مشترک(مديريت سازمان مبانی  

 11/3  17-15/30 چهارشنبه دکتر ابراهیمی 2



 

  

 1398-99سال تحصیلی  اولنیمسال  مالی برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مدیریت

       98ورودی مهر  

 ردیف
شماره 

 گروه
 نام درس

تعداد 

 واحد
 ساعت ایام هفته نام استاد

شماره 

 کالس
 تاریخ امتحان

مديريت اقتصاد 2344 1  
 10/23 303 10/30-8 پنج شنبه دکتر نصرتی 3

2 2345 
بهادار اوراق ارزيابی و گذاری سرمايه مديريت  

 10/21 304 12-10/30 پنج شنبه دکتر عطری 2

پيشرفته مالی مديريت 2346 3  
 10/30  15-13 پنج شنبه دکتر البرز 2

4 2347 
پيشرفته مديريت های تئوری  

 11/1 301 17-15 پنج شنبه دکتر حاج زمانی 2

 97ورودی مهر    

مديريت اطالعات های سيستم 2348 1  
 10/21 303 10-8 پنج شنبه دکتر صهبا 2

2 2349 
مالی و پولی سازمانهای  

 10/23 303 12-10/30 پنج شنبه دکتر نصرتی 2

3 2350 
مالی صورتهای تحليل و تجزيه  

 10/30 304 15/30-13 پنج شنبه دکتر عطری 3

4 2351 
مالی سمينار  

 11/1  17-15/30 پنج شنبه دکتر البرز 2

 رشته های غیر مرتبط پیشنیازدروس 

1 2352 
پيشرفته تخصصی زبان  

 10/25  19/30-17 پنج شنبه دکتر البرز 3

2 2353 
پيشرفته  تحقيق روش و آمار  

 11/3  15/30-13 چهارشنبه دکتر ابراهیمی 3

3 2354 
مديريت در کامپيوتر کاربرد  

 10/28  17-15/30 چهارشنبه دکتر باقرزاده 2



 

  

 1398-99 تحصیلی سال اول نیمسال انسانی منابع توسعه-دولتی مدیریت ارشد کارشناسی هفتگی برنامه

       98ورودی مهر  

 ردیف
شماره 

 گروه
 نام درس

تعداد 

 واحد
 ساعت ایام هفته نام استاد

شماره 

 کالس
 تاریخ امتحان

پيشرفته مديريت و سازمان های نظريه 2333 1  
زمانی حاج دکتر 2  10/21 301 10-8 پنج شنبه 

2 2334 
پيشرفته انسانی منابع مديريت  

فریدونی دکتر 2 شنبه پنج   10-12 303 10/28 

پيشرفته استراتژيک مديريت 2324 3  
نیکنام دکتر 2 شنبه پنج   13-15 307 10/30 

4 2355 
پيشرفته سازمانی رفتار مديريت  

ابراهیمی دکتر 2 شنبه پنج   15-17  11/1 

5 2337 
آماری تحليل  

رحمانی دکتر 2 شنبه پنج   17-19 301 10/23 

 رشته های غیر مرتبط دروس پیشنیاز

1 2330 
)مشترک( تخصصی زبان  

باقرزادهدکتر  2  10/25  15-13 چهارشنبه 

2 2331 
)مشترک(مديريت سازمان مبانی  

 11/3  17-15/30 چهارشنبه دکتر ابراهیمی 2



 

 1398-99برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مدیریت  کسب و کار  نیمسال اول سال تحصیلی 

 98ورودی مهر 

 ردیف
شماره 

 گروه
 نام درس

تعداد 

 واحد
 ساعت ایام هفته نام استاد

شماره 

 کالس
 تاریخ امتحان

1 2312 
مديريت و سازمان های نظريه زینلیاندکتر  3   10/21 305 10/30-8 پنج شنبه 

2 2313 
کار و کسب احکام و اخالق  11/1 305 13-10/30 پنج شنبه دکتر زینلیان 3 

3 2314 
تخصصی زبان  10/26 306 15-13 پنج شنبه دکتر نصرتی 2 

4 2315 
اقتصاد اصول  10/29 306 17/30-15 پنج شنبه دکتر نصرتی 3 

5 2316 
عمليات مديريت  11/3 302 19-17/30 پنج شنبه دکتر موذن 3 

97ورودی مهر   

1 2317 
مالی مديريت  10/21 304 10/30-8 پنج شنبه دکتر عطری 3 

2 2318 
انسانی منابع مديريت  10/24 307 13-10/30 پنج شنبه دکتر ابراهیمی 3 

3 2319 
 10/26 303 15/30-13 پنج شنبه دکتر فریدونی 3 احتمال و آمار در مديريت

4 2320 
 10/29 303 18-15/30 پنج شنبه دکتر فریدونی 3 فضای کسب و کار در ايران

 


