برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی  96-97دوره کارشناسی رشته های حقوق و مدیریت مالی
تاریخ
امتحان

ساعت امتحان
8

ساعت امتحان
13

ساعت امتحان
10

چهارشنبه
97/03/30

حقوق تجارت1
حقوق بین الملل خصوصی2
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ریاضی)1
مبانی مهندسی مالی

جمعه
97/04/01

مقدمه علم حقوق
متون حقوقی 1
اصول حسابداری1
اقتصاد سنجی مالی

اصول فقه 1
اصول فقه2
اصول حسابداری2
حسابداری صنعتی

بازاریابی و مدیریت بازار

یکشنبه
97/04/03

حقوق مدنی( 1دکتر هرندی)
حقوق مدنی ( 1دکتر میرشکاری)
قواعد فقه1
مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت استراتژیک

حقوق مدنی (2دکترهرندی)
حقوق مدنی(2دکتر شمس)
حقوق مدنی6
آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی(آمار)2
مدیریت منابع انسانی

حقوق مدنی3
حقوق مدنی(8دکترهرندی)
حقوق مدنی(8دکترخواجه پیری)
آمار و کاربرد آن در مدیریت(آمار)1
بازار پول و سرمایه

متون فقه3
بزهکاری اطفال2
مدیریت رفتارهای سازمانی
سیستم های اطالعاتی مالی

سه شنبه
97/04/05

حقوق مالیه عمومی(رشته حقوق)
حقوق جزای اختصاصی2
روانشناسی کار
متون مالی2

حقوق جزای عمومی1
حقوق جزای اختصاصی1
اقتصاد خرد
متون مالی1

حقوق جزای عمومی 2
حقوق جزای اختصاصی3
اقتصاد کالن
مالیه عمومی (رشته مدیریت مالی)

حقوق جزای عمومی3
جرم شناسی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

زبان انگلیسی
حقوق سازمانهای بین المللی
روش تحقیق در مدیریت

فارسی عمومی
متون فقه4
پول و ارز و بانکداری

متون حقوق2
تحقیق در عملیات 1
مبانی ریسک و مدیریت بیمه

پنج شنبه
97/04/07

مبانی جامعه شناسی
جمعه
97/04/08

شنبه
97/04/09

دوشنبه
97/04/11

چهارشنبه
97/04/13

پنج شنبه
97/04/14

حقوق تجارت2
حقوق تجارت4

ساعت امتحان
15

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی(ریاضی)2

قواعد فقه 2
اصول مدیریت مالی1
نهادهای پولی و مالی

حقوق تجارت3
حقوق تطبیقی
اصول مدیریت مالی 2
قراردادهای بیمه

متون فقه2
حقوق ثبت

مالکیت معنوی
حسابرسی
مبانی بانکداری و مدیریت بانک

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

تربیت بدنی 1
مبانی علم اقتصاد

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

نهادهای پولی و مالی بین المللی

حقوق مدنی (5دکترهرندی)
حقوق مدنی(5دکتر امامی)
پزشکی قانونی
تحقیق در عملیات 2
حقوق بازرگانی

عربی
داوری بین المللی (رشته حقوق خصوصی)

پلیس علمی
برنامه ریزی مالیاتی

حقوق اداری 1
حقوق کار

حقوق اداری 2
حقوق بین الملل خصوصی1

حقوق بین الملل عمومی 1
کیفرشناسی

حقوق بین الملل عمومی 2
حقوق دریائی

اندیشه اسالمی(1معادل معارف اسالمی)1

اندیشه اسالمی(2معادل معارف اسالمی)2

اخالق اسالمی(مبانی و مفاهیم)

حقوق مدنی (7دکتر هرندی)
حقوق مدنی (7دکتر میرشکاری)
مدیریت مالی در ایران

بزهکاری اطفال1
اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

رویه قضایی

حقوق مدنی(4دکترهرندی)
حقوق مدنی(4دکترمیرشکاری)

حقوق اساسی1
تفسیر موضوعی قرآن

حقوق اساسی2
دانش خانواده و جمعیت

کارآموزی قضائی
انقالب اسالمی ایران

کلیات حقوق جزا
آئین دادرسی کیفری 1

متون فقه1
آئین دادرسی کیفری 2

آئین دادرسی مدنی 3
آئین دادرسی مدنی1

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

ورزش(1معادل تربیت بدنی)2
توضیح دانشجویانی که تا کنون
درس تربیت بدنی 2را نگذرانیده اند
می باید به جای آن درس ورزش 1
را انتخاب و بگذرانند.
آئین دادرسی مدنی2
ادله اثبات دعوی

