برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی  98-99دوره کارشناسیارشد کلیه رشته ها
تاریخ
امتحان

ساعت امتحان
8

ساعت امتحان
11

ساعت امتحان
14

ساعت امتحان
16

شنبه مورخ

99/03/24

یکشنبه
مورخ

99/03/25

دوشنبه مورخ

99/03/26

فناوریهای نوین ساخت (مدیریت پروژه و ساخت)
مدیریت مالی و حسابداری پروژه (مهندسی عمران)
کاربرد تئوری تصمیم گیری (مدیریت صنعتی)
روشها و تکنیکهای مدیریت شهری (مدیریت شهری)
اندیشه های شهرسازی با تأکید بر رویکرد اسالمی (برنامه ریزی شهری)

اندیشه و نظریات طراحی شهری با رویکرد اسالمی (طراحی شهری)

استراتژی بازاریابی (گرایش استراتژی)
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (گرایش رفتار سازمانی)
بازارها و نهادهای مالی (گرایش مالی)

چهارشنبه مورخ

مدیریت مالی(مدیریت کسب وکار)
مدیریت مالی (مدیریت بازرگانی)

روشهای مدیریت پروژه(1مدیریت پروژه و ساخت)
برنامه ریزی و کنترل پروژه(مهندسی عمران)
کنترل و زمانبندی پروژه (مدیریت صنعتی)
برنامه ریزی و زمانبندی پروژه (مهندسی صنایع)

سه شنبه
مورخ
99/03/27

روشهای آماری و تحقیق در عملیات در
مدیریت(مدیریت پروژه و ساخت)
مدیریت منابع انسانی (مهندسی عمران)
مدیریت هزینه پروژه(مدیریت صنعتی)
مفاهیم عمومی برنامه ریزی شهر(مدیریت شهری)
شهر و شهرسازی معاصر ایران (برنامه ریزی شهری)
شهر و شهرسازی معاصر ایران (طراحی شهری)

کارگاه کاربرد  GISدر مدیریت شهری (مدیریت شهری)

بهسازی و نوسازی شهری (برنامه ریزی شهری)
روشها و فنون طراحی شهری( 1طراحی شهری)
پیاده سازی استراتژی (گرایش استراتژی)
سازمانهای یادگیرنده (گرایش رفتار سازمانی)
مدیریت سرمایه گذاری (گرایش مالی)

تعطیل

-

قواعد فقه (حقوق خصوصی)
متون فقه جزایی (حقوق جزا و جرم
شناسی)
مهندسی مجدد فرایندهای تجاری
(تجارت الکترونیک)
شبکه های چند رسانه ای (فناوری
اطالعات)
اصول مذاکرات و قراردادهای
بازرگانی(مدیریت بازرگانی)

-

مدیریت سیستم اطالعاتی(مدیریت پروژه و ساخت)
مدیریت و مهندسی ارزش(مدیریت صنعتی)
سیستم های اطالعات مدیریت (مهندسی صنایع)

توسه پایدار و مدیریت شهری
مدیریت شهری (برنامه ریزی شهری)
برنامه ریزی کاربری زمین (طراحی شهری)
مدیریت رفتار سازمانی(مدیریت کسب و کار)
مدیریت رفتار سازمانی(مدیریت بازرگانی)
(مدیریت شهری)

تعطیل

حقوق مدنی ( 2حقوق خصوصی)
جرم شناسی (حقوق جزا و جرم شناسی)
مسائل حقوقی و اخالقی در تجارت
الکترونیک(تجارت الکترونیک)
مباحث پیشرفته فناوری اطالعات (فناوری
اطالعات)
تجارت الکترونیکی ( 2مدیریت بازرگانی)

تعطیل

مسئولیت مدنی (حقوق خصوصی)
مسئولیت مدنی (حقوق جزا و جرم شناسی)
امنیت تجارت الکترونیکی (تجارت الکترونیک)
امنیت شبکه پیشرفته (فناوری اطالعات)

اجرای احکام و اسناد (حقوق خصوصی)
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (حقوق جزا و
جرم شناسی
استراتژیهای تجارت الکترونیک(تجارت الکترونیک)
شبکه های کامپیوتری پیشرفته (فناوری اطالعات)

تعطیل

99/03/28
پنج شنبه مورخ

99/03/29

سمینار و روش تحقیق(مدیریت پروژه و ساخت)
سمینار و روش تحقیق(مهندسی عمران)
سمینار(مهندسی صنایع)

جمعه مورخ
99/03/30

شنبه مورخ
99/03/31

یکشنبه
مورخ
99/04/01

دوشنبه مورخ

99/04/02
سه شنبه
مورخ
99/04/03

سیستم های اطالعاتی مدیریت پیشرفته(مدیریت صنعتی)
طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری (طراحی شهری)
مدیریت استراتژیک منابع انسانی(گرایش استراتژی)
مدیریت استراتژیک منابع انسانی (گرایش رفتار سازمانی)
مهندسی مالی (گرایش مالی)

قوانین و مقررات پیمان (مدیریت پروژه و ساخت)
مدیریت قراردادهای پروژه (مهندسی صنایع)
شناخت فضاهای شهری (مدیریت شهری)
شناخت فضاهای شهری (برنامه ریزی شهری)
شناخت و تحلیل فضاهای شهری (طراحی شهری)
مدیریت استراتژیک پیشرفته(گرایش استراتژی)
مباحث منتخب در مدیریت مالی(گرایش مالی)

روش تحقیق جبرانی(مدیریت صنعتی)
جامعه شناسی شهری (مدیریت شهری)
جامعه شناسی شهری (برنامه ریزی شهری)

برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها(مدیریت پروژه و ساخت)

تحقیق در عملیات پیشرفته (مدیریت صنعتی)

حقوق شهری (مدیریت شهری)
حقوق شهری (برنامه ریزی شهری)
حقوق و قوانین شهری (طراحی شهری)

مدیریت استراتژیک
نظریه های سازمان و مدیریت

-

حقوق بین الملل خصوصی (حقوق
خصوصی)
حقوق جزای اختصاصی ( 2حقوق جزا و
جرم شناسی)
نظریه های سازمان و مدیریت
پیشرفته(مدیریت بازرگانی)

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مدیریت
صنعتی)
حقوق تجارت (حقوق خصوصی)
حقوق جزای عمومی ( 2حقوق جزا و
جرم شناسی)
مدیریت منابع انسانی پیشرفته(گرایش
رفتار سازمانی)
مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مدیریت
بازرگانی)

مبانی اقتصاد مهندسی (تجارت الکترونیک)
معماری سازمانی فناوری اطالعات (فناوری اطالعات)

حقوق دریایی (حقوق خصوصی)

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
(مدیریت بازرگانی)

99/04/04
99/04/05
جمعه مورخ
99/04/06
شنبه مورخ
99/04/07

هوش تجاری (تجارت الکترونیک)
پایگاه داده جبرانی (فناوری اطالعات)

-

چهارشنبه مورخ

پنج شنبه مورخ

-

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در
مدیریت

-

