برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی  98-99دوره کارشناسیارشد
تاریخ
امتحان

ساعت امتحان
8:30

یکشنبه
مورخ

98/10/22

مدیریت پروژه(مهندسی عمران)
نظریه های مدیریت پروژه(مدیرت پروژه)
استاندارهای مدیریت پروژه(مهندسی صنایع)
مبانی سازمان و مدیریت(مدیریت صنعتی)
داده کاوی (فناوری اطالعات)
حسابداری برای مدیران (مدیریت کسب و کار)
تحقیق در عملیات پیشرفته (مدیریت صنعتی)
روش های مدیریت پروژه یک (مدیریت پروژه)

ساعت امتحان
14

ساعت امتحان
11
سمینار تخصصی (مهندسی عمران)
سمینار تخصصی (مدیریت صنعتی)

حقوق مدنی ( 1حقوق خصوصی)
جامعه شناسی جنایی (حقوق جزا )
مدیریت مالی (مدیریت کسب و کار)
مدیریت رفتار سازمانی (مدیریت کسب و کار)
حقوق دریایی (حقوق خصوصی)

مهندسی مجدد فرآیند سازی کسب و کار(مدیریت صنعتی)

مدیریت خطر پروژه (مهندسی عمران)
روشهای مدیریت پروژه (2مدیریت پروژه)
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه(مهندسی صنایع)
مدیریت ریسک پروژه (مدیریت صنعتی)
بازاریابی الکترونیکی (تجارت الکترونیک)
سیستمهای عامل پیشرفته (فناوری اطالعات)
مدیریت منابع انسانی (مدیریت بازرگانی)
مدیریت منابع انسانی(مدیریت کسب و کار)

ساعت امتحان
16
حقوق مدنی تطبیقی (حقوق خصوصی)
حقوق جزای اختصاصی ( 1حقوق جزا)
مدیریت زنجیره تأمین بین المللی و واردات (مدیریت
بازرگانی)

مسائل حقوقی و اخالقی در تجارت الکترونیکی(اقتصاد و تجارت الکترونیک)

مسائل حقوقی و اخالقی در فناوری اطالعات(تجارت الکترونیک)

دوشنبه
مورخ

-

-

نظریه های سازمان و مدیریت (مدیریت کسب و کار)

-

تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی پشتیبان (اقتصاد و تجارت الکترونیک)

98/10/23

سه شنبه
مورخ

98/10/24

روشهای ساخت (مهندسی عمران)
مدیریت مالی پروژه (مدیریت پروژه )
مدیریت مالی و کنترل هزینه پروژه (مهندسی صنایع)
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته(مدیریت صنعتی)
مباحث پیشرفته فناوری اطالعات(تجارت الکترونیک)
امنیت پایگاه داده ها(فناوری اطالعات)
اصول اقتصاد (مدیریت کسب و کار)
مدیریت مالی و حسابداری پروژه (مهندسی عمران)
مباحث پیشرفته فناوری اطالعات(مهندسی فناوری اطالعات)

پنج شنبه
مورخ

98/10/26

شنبه
مورخ
98/10/28

مدیریت ماشین آالت ساخت(مهندسی عمران)
سیستم های ساختمانی و روشهای اجراء(مدیریت پروژه)
مدیریت تولید و عملیات پیشرفته(مدیریت صنعتی)
روش تحقیق و سمینار (تجارت الکترونیک)
روشهای تحقیق کسب و کار(مدیریت کسب و کار)
تجارب برنامه ریزی شهری (برنامه ریزی شهری)
مدیریت مالی و اداری شهری (مدیریت شهری)

کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه(مدیریت پروژه)
*امتحان در دانشکده مطالعات جهان برگزار می گردد
مدیریت ارتباط با مشتری (تجارت الکترونیک)
مدیریت بازاریابی (مدیریت کسب و کار)
برنامه ریزی کاربری زمین (برنامه ریزی شهری)
ارزیابی برنامه های توسعه شهری (مدیریت شهری)
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان(طراحی شهر)
مدیریت ارتباط با مشتری درتجارت الکترونیکی(اقتصاد و تجارت الکترونیک)

یکشنبه
مورخ
98/10/29

اخالق و احکام کسب و کار(مدیریت صنعتی)
دوشنبه
مورخ
98/10/30

مدیریت و مقررات پیمان(مهندسی عمران)
پروژه های موردی مدیریت(مدیریت پروژه وساخت)
مباحث منتخب در مدیریت پروژه(مهندسی صنایع)
سیستم های اطالعاتی مدیریت پیشرفته(مدیریت صنعتی)
مدیریت سیستم اطالعاتی (مدیریت پروژه)

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته (تجارت الکترونیک)
مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته(فناوری اطالعات)

مدیریت حمل و نقل درون شهری (مدیریت شهری)
روشها و فنون طراحی شهری( 2طراحی شهری)

تحقیق در عملیات (مهندسی عمران)
مدیریت و مهندسی ارزش(مدیریت پروژه)
مدیریت و مهندسی ارزش(مهندسی صنایع)
رهبری و مدیریت پروژه پیشرفته(مدیریت صنعتی)
سیستم های پرداخت الکترونیکی(تجارت الکترونیک)

چهارشنبه
مورخ
98/11/02
جمعه
مورخ
98/11/04

اقتصاد شهری (برنامه ریزی شهری)
اقتصاد شهری (مدیریت شهری)
مبانی اقتصاد شهری (طراحی شهری)

داوری بین المللی (حقوق خصوصی)
حقوق جزای بین الملل (حقوق جزا)
اخالق و احکام کسب و کار(مدیریت بازرگانی)
روشهای برنامه ریزی شهری(برنامه ریزی شهری)

بهسازی و نوسازی شهری (برنامه ریزی شهری)
مدیریت استراتژیک منابع انسانی(مدیریت کسب و کار)

معماری سازمانی در فناوری اطالعات(مهندسی فناوری اطالعات)

پیاده سازی استراتِژی (مدیریت کسب وکار)
تجارت الکترونیک (مدیریت کسب و کار)
کاربرد کامپیوتر در مدیریت و کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
*(امتحان در دانشکده مطالعات جهان برگزار می گردد)

-

متون حقوقی (حقوق خصوصی)
متون حقوقی (حقوق جزا)
برنامه ریزی مسکن (برنامه ریزی شهری)
مبانی مدیریت شهری (مدیریت شهری)
حقوق شهری (برنامه ریزی شهر)
اندیشه های شهر سازی با تأکید بر رویکرد
اسالمی (برنامه ریزی شهری)
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت (امتحان در
*دانشکده مطالعات جهان برگزار می گردد)

حقوق تجارت تطبیقی (حقوق خصوصی)
حقوق جزای عمومی (1حقوق جزا)

مهندسی مالی (مدیریت کسب و کار)

تحلیل آماری (مدیریت صنعتی)
تحلیل آماری (مدیریت بازرگانی)
روش های آماری و تحقیق درعملیات درمدیریت(مدیریت پروژه)

شناخت فضاهای شهری (برنامه ریزی شهری) جبرانی

مدیریت رفتار مصرف کننده(مدیریت بازرگانی)
حقوق مدنی ( 2حقوق خصوصی)

شهر و شرسازی معاصر ایران(برنامه ریزی شهری)
شهر و شهرسازی معاصر ایران(طراحی شهری)

شبکه های چند رسانه ای (مهندسی فناوری اطالعات)
مدیریت تدارکات پروژه(مدیریت پروژه)
مدیریت تدارکات پروژه(مهندسی صنایع)
مدیریت استراتژیک پیشرفته (مدیریت صنعتی)
تجارت الکترونیکی(جبرانی) تجارت الکترونیک
شبکه های کامپیوتری (جبرانی) فناوری اطالعات
مدیریت استراتژیک پیشرفته (مدیریت بازرگانی)
تجارت الکترونیکی ( 1مدیریت بازرگانی)
اخالق و احکام کسب و کار(مدیریت کسب و کار)

برنامه ریزی راهبردی در مدیریت شهری (مدیریت شهری)

آئین دادرسی مدنی (حقوق خصوصی)
پلیس علمی و کشف علمی جرائم(حقوق جزا)

قوانین شهری (مدیریت شهری)

سیستم های اطالعات مدیریت پیشرفته(فناوری اطالعات)
مدیریت عملیات (مدیریت کسب و کار)
قوانین و مقررات پیمان (مدیریت پروژه)

 GISپیشرفته (برنامه ریزی شهری)
GISسه بعدی (طراحی شهری)

بازاریابی بین المللی و صادرات(مدیریت بازرگانی)
اجرای احکام و اسناد (حقوق خصوصی)

سیستم های اطالعاتی مدیریت (مدیریت کسب و کار)
اقتصاد اطالعات (اقتصاد و تجارت الکترونیک)

-

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری(برنامه ریزی شهری)

اصول فقه (حقوق خصوصی)
آئین دادرسی کیفری (حقوق جزا)
کاربرد تئوری تصمیم گیری (مدیریت
بازرگانی)
مدلهای کمی در شهرسازی (مدیریت شهری)
مدیریت شهری (برنامه ریزی شهری)

متون فقه (حقوق خصوصی)
پزشکی قانونی (حقوق جزا)

روانشناسی جنایی (حقوق جزا)

حقوق کیفری اقتصادی (حقوق جزا)

نظریه های برنامه ریزی شهری (برنامه ریزی شهری)
اصول ( GISمدیریت شهری)
مبانی نظری طراحی شهری (طراحی شهری)
جامعه شناسی شهری (برنامه ریزی شهری)

استراتژیهای بازرگانی بین المللی(مدیریت بازرگانی)
مسئولیت مدنی (حقوق خصوصی)

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(مدیریت بازرگانی)
روش تحقیق علمی پیشرفته (برنامه ریزی شهری)
روش شناسی پژوهشی شهرسازی (مدیریت شهری)
روش تحقیق علمی پیشرفته (طراحی شهری)

نکات مهم:
 -1کلیه امتحانات دوره کارشناسی ارشد مؤسسه در سالن کشتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار می گردد .آدرس :خیابان کارگرشمالی ،باالتر از چهار راه جالل آل احمد،روبروی کوی دانشگاه تهران دانشکده تربیت
بدنی دانشگاه تهران
-2
-3

ازآوردن کتاب -جزوه -یاد داشت مرتبط یا غیر مرتبط بادرس درجلسه امتحان جداً خود داری گردد .زیرابرابرآیین نامه انضباطی ممنوع و تخلف محسوب می شود.
از آوردن تلفن همراه در وضعیت روشن به جلسه امتحان جد ًا خودداری نمائید (همراه داشتن تلفن همراه در وضعیت روشن به منزله تقلب محسوب می شود.

دانشجویانی که به علت بیماری قادر به شرکت در جلسه امتحاندرسیادروسینمی باشند موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ امتحان آن درس یا دروس ،اصل گواهی
-4
پزشکی ممهور به مهر پزشک معالج همراه با نسخه دارویی ممهور به مهر داروخانه را جهت بررسی و ارسال به کمیسیون پزشکی دانشگاه به همراه فرم تکمیل شده درخواست حذف
پزشکی که در سایت مؤسسه موجود می باشد از طریق پست سفارشی به مؤسسه ارسال نمایند در غیراینصورت گواهی پزشکی آنان قابل بررسی نخواهد بودونمره صفر

برایدرسمنظور خواهد شد.الزم به توضیح است که کمیسیون

پزشکی مؤسسه  ،گواهی پزشکی ایام امتحانات دانشجویان را با حساسیت بسیار زیاد ومبتنی بر مستندات پزشکی مربوطه مورد بررسی قرار

می دهد .ضمن ًا پیگیری وصول گواهی پزشکی به مؤسسه به عهده دانشجو می باشد.

تبصره :در صورتی که دانشجویی گواهی پزشکی جهت موجه ساختن غیبت خود در امتحان درسی را ارائه دهد ،طی روز یا روزهای قید شده در گواهی ،حق شرکت در سایر
امتحانات را در مدت گواهی پزشک صادر شده نخواهد داشت.
اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

