برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی  98-99دوره کارشناسی رشتههای حقوق ،مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی
تاریخ امتحان

شنبه مورخ
98/10/21

ساعت امتحان
8:30

98/10/23

حقوق تجارت 1

جرم شناسی
ریاضیات و کاربردآن در مدیریت مالی (ریاضی)2

جمعه مورخ

98/10/27

حقوق تجارت3
حقوق جزای اختصاصی3
اصول مدیریت مالی()1
نهادهای پولی و مالی

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (ریاضی)1

مبانی مدیریت سرمایهگذاری
ریاضیات پایه (ریاضی)1

رشته مدیریت بازرگانی

مقدمه علم حقوق

اصول فقه 1

اصول فقه 2

اصول حسابداری2
حسابداری صنعتی

حقوق سازمانهای بین الملل

حقوق بشردر اسالم

اصول حسابداری1
اقتصاد سنجی مالی
اصول حسابداری (1رشته مدیریت بازرگانی)

حسابرسی
بازاریابی و مدیریت بازار

حقوق مدنی( 2دکتر هرندی)
حقوق مدنی ( 2دکتر امیرخناری نژاد)
حقوق مدنی ( 7دکتر هرندی)

حقوق مدنی3
پلیس عملی
بازار پول و سرمایه

حقوق مدنی ( 1دکتر هرندی)
حقوق مدنی ( 1دکتر میرشکاری)
چهارشنبه مورخ
98/10/25

ساعت امتحان
14

حقوق تجارت2
حقوق تجارت 4

مبانی مهندسی مالی

دوشنبه مورخ

ساعت امتحان
11

حقوق مدنی ( 6دکتر قبولی)
آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار)1
آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی (آمار)2
مدیریت منابع انسانی

حقوق اساسی1
آئین دادرسی مدنی 3
اقتصاد خرد
متون مالی 1

حقوق مدنی ( 7دکتر رضا مسعودی)
مبانی سازمان مدیریت
مدیریت استراتژیک
مبانی سازمان مدیریت(رشته مدیریت بازرگانی)
آئین دادرسی مدنی1

حقوق جزای عمومی 1
حقوق جزای اختصاصی2
روانشناسی کار
متون مالی 2

حقوق مدنی ( 8سه واحدی دکترخواجه پیری)

حقوق مدنی (8دو واحدی خواجه پیری)

اقتصاد کالن
مالیه عمومی

(رشته مدیریت مالی)

ساعت امتحان
16

پیشگیری از جرم

مالکیت معنوی

حقوق مالکیت فکری
اصول مدیریت مالی2
برنامه ریزی مالیاتی
حقوق بین الملل عمومی 1
حقوق فناوریهای نوین

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
مبانی بانکداری و مدیریت بانک
حقوق مدنی ( 4دکتر هرندی)
حققو مدنی ( 4دکتر میرشکاری)
مدیریت رفتار سازمانی
سیستم های اطالعاتی مالی

حقوق مدنی( 5دو واحدی دکتر هرندی)

حقوق مدنی ( 5دو واحدی دکتر امامی)
حقوق مدنی ( 5سه واحدی دکترامامی)

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
نهادهای پولی و مالی بین المللی

روانشناسی سازمانی(مدیریت بازرگانی)

شنبه مورخ
98/10/28

یکشنبه مورخ

98/10/29

دوشنبه مورخ
98/10/30

سه شنبه مورخ

98/11/01

ورزش 1
تفسیر موضوعی قرآن

*حقوق تطبیقی(امتحان درس در اطاقهای
 6و  7سالن آموزش برگزار میگردد)
حقوق بازرگانی
داوری بین المللی

حقوق دریایی
اخالق اسالمی

حقوق بین الملل عمومی 2
تربیت بدنی 1

متون فقه ( 4دکتر هرندی)
متون فقه (4دکتر مهدی هادی)
زبان عمومی
روش تحقیق در مدیریت

فارسی عمومی
انقالب اسالمی ایران
پول و ارز و بانکداری

اندیشه اسالمی 1
تاریخ تحلیلی صدر اسالم

اندیشه اسالمی 2
کیفرشناسی

بزهکاری اطفال2
حقوق کیفری کودکان و نوجوانان
حقوق اداری 1
حقوق جزای اختصاصی ( 1سه واحدی دکتر میالنی)
حقوق جزای اختصاصی( 1دو واحدی دکتر میالنی)

مدیریت مالی در ایران

حقوق مالیه عمومی
چهارشنبه مورخ

98/11/02

پنج شبنه مورخ

(رشته حقوق دکتر ولی رستمی)

آئین دادرسی کیفری( 1دکتربهروزجوانمرد)
آئین دادرسی کیفری ( 1دکترکیومرث پله پور)
حقوق ثبت

98/11/03

جمعه مورخ

98/11/04

حقوق کار
متون حقوقی 4

کلیات حقوق جزا
اجرای احکام مدنی (دکتر کاظم پور)

قواعد فقه ( 1دو واحدی دکتر قبولی)

آئین دادرسی مدنی 2

قواعد فقه (1یک واحدی دکتر قبولی)

پزشکی قانونی (دو واحدی دکتر عباس گلدوست)

مبانی ریسک و مدیریت بیمه

پزشکی قانونی (یک واحدی دکتر عباس گلدوست)

تحقیق در عملیات 1
تحقیق در عملیات 2

حقوق بین الملل خصوصی 1

حقوق بین الملل خصوصی( 2دکتررضا
مسعودی)
حقوق بین الملل عمومی 3

متون حقوقی ( 2دو واحدی دکتر میالنی)
متون حقوقی (3یک واحدی دکتر میالنی)

متون فقه ( 3دکتر هرندی)
متون فقه ( 3دکتر مهدی هادی)
رویه قضائی

قراردادهای بیمه
عربی

متون حقوقی ( 2یک واحدی دکتر رحیم
آل شیخ)

حقوق اساسی2
دانش خانواده و جمعیت
حقوق اساسی ( 2سه واحدی)

حقوق اساسی3
بزهکاری اطفال1
جرم شناسی کودکان و نوجوانان

حقوق اداری2
مبانی علم اقتصاد

متون فقه ( 2دکتر هرندی)
متون فقه ( 2دکتر مهدی هادی)
آئین دادرسی کیفری2

متون فقه ( 1دکتر هرندی)
متون فقه ( 1دکتر مهدی هادی)

حقوق جزای عمومی 2
کارآموزی قضائی

اصول تهیه و تنظیم کنترل بودجه دولتی

حقوق جزای عمومی 3
ادله اثبات دعوی

متون حقوقی 1

(دو واحد ندا سعیدی)

متون حقوقی( 1یک واحد ندا سعیدی)

قواعد فقه 2

نکات مهم:
 -1کلیه امتحانات دوره کارشناسی به جز درس حقوق تطبیقی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار می گردد .امتحان درس حقوق تطبیقی در اطاق های  6و  7ساختمان آموزش دانشکده مذکور 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 .زیرابرابرآییننامه 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 و مبتنی 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

