برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی  96-97دوره کارشناسیارشد رشته های مدیریت پروژه و ساخت ،مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ،مدیریت صنعتی – گرایش
مدیریت پروژه و مهندسی صنایع – گرایش مدیریت پروژه ،مدیریت شهری ،برنامه ریزی شهری ،طراحی شهری ،مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی بین المللی ،حقوق خصوصی ،حقوق جزا
و جرم شناسی ،اقتصاد و تجارت الکترونیک ،مهندسی فناوری اطالعات – گرایش تجارت الکترونیک  ،مهندسی فناوری اطالعات ،مدیریت کسب و کار( )MBAو فقه و مبانی حقوق اسالمی
تاریخ
امتحان

پنج شنبه
97/03/31

ساعت امتحان
8

ساعت امتحان
10

سمینار و روش تحقیق(رشته مدیریت پروژه)

برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها

سمینار و روش تحقیق(رشته مهندسی عمران)

مدیریت ماشین آالت ساخت(رشته مهندسی عمران)

سمینار (رشته مدیریت صنعتی)
سمینار (رشته مهندسی صنایع)
مسائل حقوقی و اخالقی در فناوری

اطالعات(رشته تجارت الکترونیک)

مسائل حقوقی و اخالقی تجارت الکترونیکی(رشته اقتصاد)

ساعت امتحان
13
قواعد فقه(رشته حقوق خصوصی)

قوانین و مقررات پیمان(رشته مدیریت صنعتی)
امنیت شبکه پیشرفته(رشته مهندسی فناوری)

روشها و تکنیکهای مدیریت شهری(رشته مدیریت شهری)

اندیشه های شهرسازی با تأکید بر رویکرد اسالمی

روش شناسی پژوهشی شهرسازی

اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تأکید بر رویکرد اسالمی

اقتصاد کالن پیشرفته(رشته اقتصاد)

استراتژی بازاریابی (گرایش استراتژی)
استراتژی بازاریابی (گرایش بازاریابی)

شهر و شهرسازی معاصر ایران(
شهر و شهرسازی معاصر ایران(رشته برنامه ریزی شهری)
مدیریت مالی(جبرانی)رشته مدیریت بازرگانی
مدیریت مالی(رشته کسب و کار)هر4گرایش
مدیریت عملیات (رشته مدیریت کسب و کار)

امنیت تجارت الکترونیکی(رشته تجارت)

بازارها و نهادهای مالی (گرایش مدیریت مالی)
روشهای مدیریت پروژه (()1رشته مدیریت پروژه)

تحقیق در عملیات (()2رشته مدیریت پروژه)

برنامه ریزی و کنترل پروژه(مهندسی عمران)
کنترل و زمانبندی پروژه(مدیریت صنعتی)

شبکه های کامپیوتری پیشرفته(رشته مهندسی فناوری)

برنامه ریزی و زمانبدی پروژه(رشته مهندس صنایع)
شنبه
97/04/02

متون فقه جزائی(رشته حقوق جزا)
آئین دادرسی مدنی(رشته حقوق خصوصی)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (گرایش رفتار سازمانی)

مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری(رشته تجارت الکترونیک)
مدیریت ارتباط با مشتری در تجارت الکترونیکی(رشته اقتصاد)

ساعت امتحان
15

استراتژیهای تجارت الکترونیکی(رشته تجارت)

اقتصاد اطالعات(رشته اقتصادو تجارت)
مدیریت و مقررات پیمان(رشته مهندسی عمران)

حقوق مدنی (2رشته حقوق خصوصی)
کارگاه کاربرد  GISدر مدیریت شهری
بهسازی و نوسازی شهری(رشته برنامه ریزی شهری)
روشها و فنون طراحی شهری (1رشته طراحی شهری)

مدیریت تبلیغات و برند(رشته مدیریت بازرگانی)

پیاده سازی استراتژی (گرایش استراتژی)
مدیریت برند(گرایش بازاریابی)

مدیریت ارتباط با مشتری(رشته تجارت الکترونیک)

رشته طراحی شهری)

مدیریت مالی بنگاهها (رشته  MBAگرایش مالی)

جرم شناسی(رشته حقوق جزا)
اجرای احکام و اسناد(رشته حقوق خصوصی)

مفاهیم عمومی برنامه ریزی شهری
شهری(رشته برنامه ریزی شهری)

برنامه ریزی راهبردی در مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی(رشته کسب و کار)هر 4گرایش
اصول اقتصاد (رشته مدیریت کسب و کار)
فقه تطبیقی(رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی)
سمینار مسائل شهری(رشته طراحی شهری)

سازمانهای یادگیرنده (گرایش رفتار سازمانی و مدیریت مالی)

مدیریت سرمایه گذاری (گرایش مدیریت مالی)
سازمانهای یادگیرنده(رشته )MBA

مدیریت و مهندسی ارزش(مدیریت پروژه)
مدیریت و مهندسی ارزش(رشته مدیریت صنعتی)
مدیریت و مهندسی ارزش(رشته مهندسی صنایع)
دو شنبه
97/04/04

تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان(رشته اقتصاد)
مدیریت زنجیره عرضه(رشته تجارت الکترونیک)
سیستمهای اطالعات مدیریت(رشته مهندسی عمران)
مدیریت سیستم اطالعاتی (رشته مدیریت پروژه و ساخت)
روش تحقیق و سمینار (رشته تجارت الکترونیک)

سیستمهای عامل پیشرفته(رشته مهندسی فناوری)

مدیریت منابع انسانی پیشرفته(رشته مدیریت صنعتی)

حقوق جزای اختصاصی (2رشته حقوق جزا)

هوش تجاری(رشته تجارت الکترونیک)

حقوق بین الملل خصوصی(رشته حقوق خصوصی)

مسئولیت مدنی(رشته حقوق خصوصی)

تجارت الکترونیکی()2رشته اقتصاد

حقوق شهری(رشته مدیریت شهری)
حقوق شهری(رشته برنامه ریزی شهری)

طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری(رشته طراحی شهری)

مدیریت خطر پروژه(رشته مهندسی عمران)

حقوق و قوانین شهری(رشته طراحی شهری)
مدیریت منابع انسانی پیشرفته(رشته مدیریت بازرگانی)

مدیریت استراتژیک پیشرفته (گرایش استراتژی)

تحقیقات بازاریابی (گرایش بازاریابی)

مدیریت استراتژیک(رشته کسب و کار)هر4گرایش

فقه تکمیلی(رشته فقه و مبانی)
مدیریت مالی و اداری شهری
برنامه ریزی استراتژیک(رشته مدیریتMBA
گرایش مالی)
مدیریت حمل و نقل دروی شهری(رشته مدیریت شهری)

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (گرایش رفتار سازمانی)
مالیه رفتاری (گرایش مدیریت مالی)

مدیریت تدارکات پروژه(رشته مدیریت پروژه)

پایگاه داده (جبرانی)رشته مهندسی فناوری

حقوق تجارت(رشته حقوق خصوصی)

مدیریت استراتژیک پیشرفته(رشته مدیریت صنعتی)

مبانی اقتصاد مهندسی (جبرانی)رشته تجارت
مدیریت پروژه (رشته مهندسی عمران)

شناخت فضاهای شهری(جبرانی)(رشته مدیریت شهری)

مدیریت تدارکات (رشته مهندسی صنایع)

شناخت وتحلیل فضاهای شهری(جبرانی)(رشته برنامه ریزی شهری)

شناخت وتحلیل فضاهای شهری(جبرانی)(رشته طراحی شهری)
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته(رشته مدیریت بازرگانی)

چهارشنبه
97/04/06

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (گرایش استراتژی)

تجارت الکترونیک (گرایش بازاریابی)
تجارت الکترونیکی (رشته تجارت الکترونیک)

حقوق جزای عمومی (2رشته حقوق جزا)
اصول فقه تکمیلی(رشته فقه و مبانی)
نظریه های سازمان و مدیریت(رشته کسب و کار)هر4گرایش
برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری
تجارب برنامه ریزی شهری ایران
متون حقوقی به زبان خارجی(رشته حقوق خصوصی)
اصول فقه (رشته حقوق خصوصی)
برنامهریزی مسکن (رشته برنامهریزی شهری)

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (گرایش رفتار سازمانی)

مهندسی مالی (گرایش مدیریت مالی)

مدیریت منابع انسانی (رشته مهندسی عمران)

اقتصاد کالن (جبرانی)رشته اقتصاد

مدیریت منابع انسانی پروژه (رشته مهندسی صنایع)

روشهای مدیریت پروژه (2رشته مدیریت پروژه و ساخت)
کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه(رشته مدیریت پروژه)
کامپیوترو کاربرد آن در مدیریت (رشته مدیریت صنعتی)
مباحث اصول ( 3رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی)

جمعه
97/04/08

یکشنبه
97/04/10

حقوق مدنی تطبیقی (رشته حقوق خصوصی)

پنج شنبه
97/04/14

-

حقوق دریایی (رشته حقوق خصوصی)
مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان

جامعه شناسی شهری(رشته برنامه ریزی شهری)
جامعه شناسی شهری(رشته مدیریت شهری)
داوری بین المللی(رشته حقوق خصوصی)
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت
(رشته مدیریت بازرگانی)
GISسه بعدی (رشته طراحی شهری)

کاربرد تئوری تصمیم گیری(رشته مدیریت صنعتی)

-

آمار و احتمال پیشرفته(رشته مهندسی عمران)
تحلیل آماری (رشته مدیریت صنعتی)
روشهای آماری و تحقیق در عملیات

دوشنبه
97/04/11
چهارشنبه
97/04/13

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته(رشته مدیریت صنعتی)
مدلهای کمی درشهر سازی (جبرانی)
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته(رشته مدیریت بازرگانی)

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (جبرانی)رشته مدیریت بازرگانی)

توسعه پایدار در مدیریت شهری

مدیریت ریسک پروژه(رشته مدیریت صنعتی)

-

