الزم به ذکر است شروع کالسها از  39/1/81می باشد.

رشته حسابداری

نام درس

نام استاد

روز و ساعت تشکیل
کالسها

تئوری حسابداری

دکتر حقیقت

چهارشنبه 7-81

سیستم های اطالعات
حسابداری

دکتر خدارحمی

چهارشنبه 89-81

حسابداری مدیریت

دکتر قاسم زاده

چهارشنبه81-81

حسابداری دولتی

دکتر صفرزاده

چهارشنبه 81-83

طراحی شهری
نام درس

نام استاد

روز و ساعت تشکیل
کالس

انسان و محیط

دکتر نعمتی مهر

یکشنبه 89-87

مبانی نظری
طراحی شهری

دکتر لک

یکشنبه 3-88

بیان تصویری

دکتر پاکزاد-دکتر یکشنبه 81-81وپنج
شنبه 89-81
گلرخ

سیر اندیشه ها

دکتر پاکزاد –
دکتر گلرخ

مبانی برنامه ریزی مهندس شعیبی
و تکنیک

پنج شنبه 81-81
پنج شنبه1-81

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته طراحی شهری:
کلیه کالسهای روز پنج شنبه در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی واقع در ولنجک تشکیل می گردد.

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
استاد:

برنامه هفتگی دروس رشته مدیریت آموزشی

نیمسال اول سال تحصیلی  39-31ورودی مهرماه  39دوره کارشناسی ارشد (پردیس)
تعداد واحد

اسم درس

کل

تئوری

واحد

عملی

اصول برنامه ریزی آموزشی

2

2

تئوریهای سازمانی مدیریت

2

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی

2

رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

2

متون زبان خارجه در تئوریهای سازمانی مدیریت

1

ساعات تشکیل کالس
روز
پنج شنبه

ساعت
51-51

نام استاد
دکتر محمود حقانی

2

چهارشنبه

51-51

دکترمحمد قهرمانی

2

چهارشنبه

51-51

گنجعلی

2

دکتر مجتبی

پنج شنبه

51-51

دکتر سیدرضا نظری هاشمی

نیاز کمبود)
اصول برنامه ریزی آموزشی (پیش نیاز)

2

پنچ شنبه

8-51

دکتر محمود ابوالقاسمی

2

1

پنج شنبه

51-51

دکتر محمود حقانی

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی پیش نیاز

2
-

چهار شنبه

51-21

دکتر زهرا کریمیان

برنامه دوره کارشناسی ارشد مشاوره – خانواده

ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت تشکیل کالس

8

آمار استنباطی

دکتر محمود حیدری

پنج شنبه 81-81

1

نظریه پیشرفته مشاوره و روان
درمانی

دکتر پور ابراهیم

پنج شنبه 89-81

9

نظریهها و روشهای مشاوره
خانواده

دکتر فالح زاده

شنبه 3-81

1

روش تحقیق پیشرفته در علوم
تربیتی و روانشناسی

دکتر ابوالقاسم خوش
کنش

یکشنبه 3-81

5

مبانی کامپیوتر

دکتر نجمه سالمی

پنج شنبه 1-81

رشته مدیریت بازرگانی
ردیف

نام درس

ساعت تشکیل کالس

نام و نام خانوادگی کامل استاد

8

بازار شناسی و مسایل بازاریابی

سه شنبه 1/5 – 1/5

دکترعزیزی

1

تحلیل آماری

سه شنبه 87-83

دکتر آقایی

9

مدیریت شرکتهای چند ملیتی

یکشنبه 85-87

دکتر شهریار عزیزی

1

مدیریت استراتژیک پیشرفته

چهارشنبه 81-81

دکتر سیدمحمود حسینی

5

اقتصاد مدیریت

سه شنبه 85-87

دکتر غالمحسین خورشیدی

مدیریت اجرایی
ردیف

نام درس

ساعت تشکیل کالس

نام و نام خانوادگی کامل استاد

8

برنامه ریزی استراتژیک

سه شنبه 9-5

دکتر الجوردی

1

سیستمهای اطالعات مدیریت

سه شنبه 89-85

دکتر نظافتی

9

تحلیل رفتاری و مدیریت منابع
انسانی پیشرفته

شنبه 87-83

دکتر طبرسا

1

مبانی سازمان و مدیریت

شنبه 81-87

دکتر خدابخش

5

حسابداری مدیریت

شنبه 81-81

دکتر قاسم زاده

مدیریت مالی
ردیف

نام درس

ساعت تشکیل کالس

نام و نام خانوادگی کامل استاد

8

مدیریت مالی پیشرفته 8

یک شنبه 89-85

دکتر دولو

1

بازار پول و سرمایه

یک شنبه 85-87

دکتر اقبال نیا

9

آمار پیش نیاز

سه شنبه 89-85

دکتر زندیه

1

حسابداری مدیریت

سه شنبه 81-81

دکتر زاهدی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران -مهندسی محیط زیست
ردیف

نام درس

زمان ارائه

استاد

تعداد واحد

8

مدیریت کیفیت منابع آب

یکشنبه 85-81

دکتر علی قارداشی

9واحد

1

اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب

شنبه 88-81

دکتر تیزقدم

9واحد

9

طراحی شبکههای آب و فاضالب

شنبه 1-88

دکتر جلیلی

9واحد

ورودی های  31دوره ارشد
دروس ارائه شده در ترم  5132-5گروه حقوق مالکیت فکری
نام درس

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

سمینار

دکتر انصاری

پنج شنبه 1-81

حقوق ثبت

دکتر بهرامی

چهارشنبه 81-81

کلیات حقوق مالکیت فکری

دکتر یوسف قاسمی

چهارشنبه 89-85

حقوق مالکیت های ادبی و هنری و

دکتر زرکالم

چهارشنبه 81-87

حقوق مرتبط
حقوق عالئم و نامهای تجاری و

دکتر وصالی

چهارشنبه 87-83

نشانهای جغرافیای
متون حقوقی 8

دکتر ساورایی

سه شنبه 1-81

حقوق مدنی 8

دکتر قنواتی

پنج شنبه 87-83

محل تشکیل کالس

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده
برنامه هفتگی و امتحانات دروس رشته مدیریت صنعتی نیمسال اول سال تحصیلی  8939-31ورودی 8939 :دوره :کارشناسی ارشد پردیس  1دانشگاهی

اسم درس

تعداد واحد
تئوری

کل
واحد

عملی

ساعات تشکیل کالس
روز

نام استاد

ساعت

زبان تخصصی پیش نیاز

1

×

چهارشنبه

89-85

دکتر کسائی

روش تحقیق پیشرفته

1

×

پنج شنبه

89-85

دکتر مرتضی

مدیریت تولید پیشرفته

1

×

پنج شنبه

1-81

دکترفارسیجانی

حسابداری مدیریت

1

×

پنج شنبه

85-87

دکترموتمنی

تحقیق در عملیات پیشرفته

1

×

چهارشنبه

85-87

دکتردری

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

1

×

سه شنبه

85-87

دکترربیعه

ورودیهای مهرماه  31دوره کارشناسی ارشد دروس ارائه شده در ترم  131-5گروه حقوق خصوصی
نام درس

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

متون حقوقی انگلیسی 5

دکتر صاحب

پنج شنبه 1-1

مسئولیت مدنی

دکتر امینی

شنبه 8-51

حقوق تجارت تطبیقی

دکتر آقایی

دوشنبه 51-51

حقوق بین الملل خصوصی

دکتر نیکبخت

سه شنبه 8-51

حقوق مدنی 5

دکتر قاسمی حامد

سه شنبه 51-52

اصول فقه ()5

دکتر محمدی

یکشنبه 8-51

سمینار

دکتر افتخار

سه شنبه 51-51

محل تشکیل کالس

دروس ارائه شده در ترم  939-8گروه حقوق بینالملل دوره کارشناسی ارشد ورودی های مهرماه 39
نام درس

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

متون حقوقی 5

دکتر نگار عقیقی

سه شنبه 8-51

حقوق بینالمللی حقوق خصوصی

دکتر زیبا صادقی

چهارشنبه 51-51

حقوق معاهدات

دکتر شاکریان

پنج شنبه 51-52

بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل

دکتر عبدالهی

پنج شنبه 51-51

با هماهنگی دانشجویان کالس میتواند
ساعت  51تا  52برگزار گردد

عمومی
حقوق بین الملل توسعه

دکتر انصاری

پنج شنبه 51-52

حقوق بین الملل هوا و فضا

دکتر محمودی

دوشنبه 51-51

محل تشکیل کالس

دروس ارائه شده در ترم  939-8گروه حقوق عمومی ورودی های مهرماه  39دوره کارشناسی
نام درس

استاد

روز و ساعت تشکیل کالس

متون حقوقی 5

دکتر بیات

یکشنبه 51-52

مبانی حقوق عمومی

دکتر بیات

یکشنبه 51-51

حقوق کار

دکتر جاللی

شنبه 51-51

حقوق اداری ایران

دکتر جاللی

شنبه 51-51

آزادیهای عمومی

دکتربیات

یکشنبه 51-51

نظام انتخاباتی

دکتریاوری

یکشنبه 51-53

محل تشکیل کالس

پردیس
برنامه هفتگی و امتحانات دروس رشته :روانشناسی عمومی
نام درس
روانشناسی رشد

تعداد واحد

نیمسال :اول
روز

کل واحد

نظری

عملی

2

2

-

دوشنبه

سال تحصیلی 39-31
ساعت
8-51

ورودی 39 :دوره :کارشناسی ارشد صفحه 8 :
استاد
خانم دکتر شهال پاکدامن

پیشرفته
روشهای آماری

1

2

5

پنج شنبه

51-51

آقای دکتر محمود حیدری

پیشرفته
روانشناسی

1

1

-

یکشنبه

51-51

آقای دکتر مسعود شریفی

عمومی پیشرفته
نظریه های
شخصیت

2

2

-

پنج شنبه

51-52

آقای دکتر حسین پورشهریار

برنامه دوره کارشناسی ارشد معماری -نیمسال اول 39-31
نام درس

تعداد

نام

واحد

درس

ورودی 39

ایام هفته
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

نام استاد
چهارشنبه

پنج شنبه

کارگاه پژوهش

2

51-51

مهندس پورکرامتی

معماری و اندیشه

2

8-51

دکتر خوئی

طراحی معماری 5

1

51-58

دکتر پارسا -مهندس

51-58

پدیدار

توجه:
کلیه دروس روز پنج شنبه در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

مدیریت پروژه و ساخت
نام درس
استانداردهای

تعداد

نام

واحد

درس

ایام هفته
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

2

نام استاد
چهارشنبه

پنج شنبه
دکتر نظری

51-51

مدیریت پروژه
قوانین و مدیریت

8-52

2

دکتر جاوید روزی

پیمان
برنامه ریزی و

51-51

2

دکتر حسینعلی پور

کنترل پروژه
زبان تخصصی
مدیریت پروژه

توجه:
کلیه دروس روز پنج شنبه در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد

51-52

دکتر نمازیان

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زیستی واحد پردیس 1

برنامه هفتگی دروس رشته :میکروبیولوژی نیمسال :ترم اول سال تحصیلی 8931-8939 :ورودی 8939 :مقطع  :کارشناسی ارشد
تعداد
اسم درس

واحد

ساعات تشکیل کالس
نام خانوادگی و نام کامل استاد
روز

ساعت

ایمنی شناسی پیشرفته

2

سه شنبه

52-51

دکتر مسعود حسینی

ویروس شناسی پیشرفته

2

سه شنبه

51-51

دکتر مسعود حسینی

ژنتیک پروکاریوتها

2

سه شنبه

51-58

دکتر فرشته افتخار

اکولوژی میکروارگانیسم

2

چهارشنبه

51-52

دکتر غالمحسین ابراهیمیپور

میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته

2

چهارشنبه

52-51

دکتر غالمحسین ابراهیمیپور

آمار زیستی پیشرفته

2

چهارشنبه

51-51

دکتر مسعود شیدایی

برنامه دوره کارشناسی ارشد معماری منظر -نیمسال اول 39-31
تعداد

نام

نام درس

واحد

درس

شنبه

باغ ایرانی

2

اصلی

3-52

کاربرد کامپیوتر

2

پیش

بیان تصویری در

2

ورودی 39

ایام هفته
یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

نام استاد
چهارشنبه

پنج شنبه
مهندس مهدی شیبانی
دکتر مرتضی ادیب

51-58

نیاز
معماری منظر
بسترشناسی و

51-58

نیاز
2

مهندسی سایت
قابلیت های طبیعی

پیش

دکتر مرتضی ادیب

پیش

مهندس محسن

51-51

نیاز
2

اصلی

خراسانی زاده
8-55

دکتر خوشبخت

فالت ایران
تاریخ معماری منظر

2

اصلی

55-51

دکتر نیلوفر رضوی

توضیح  :کسانی که لیسانس معماری ندارند میبایست حدود  1واحد دروس جبرانی اضافی را از گروه کارشناسی معماری داشته باشند.
توجه:
کلیه دروس روز پنج شنبه در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد

ورودی های  39دوره کارشناسی ارشد
دروس ارائه شده در ترم  931-8گروه حقوق محیط زیست

نام درس

استاد

روز و ساعات تشکیل کالس

اقتصاد محیط زیست

دکتر نظری

شنبه 1-81

مناطق حفاظت شده ایران

دکتر خوشبخت

سه شنبه 89-85

تجارت بینالملل و حقوق محیط زیست

دکتر رمضانی

یکشنبه 81-81

شناخت حقوق محیط زیست

دکتر برق جلوه و دکترعبدلی

شنبه 89-85

کلیات حقوق محیط زیست

دکتر رمضانی

یکشنبه 81-81

متون حقوقی 8

دکتر شهناز فلسفی

یکشنبه 85-87

سمینار

دکتر گرجی

سه شنبه 85-87

محل تشکیل کالس

ورودی های  39دوره کارشناسی ارشد
دروس ارائه شده در ترم  8931-8گروه حقوق تجارت بین المللی

نام درس

استاد

روز و ساعات تشکیل کالس

بیع بین الملل 8

دکتر بنانیاسری

پنج شنبه 1-81

حقوق شرکتها و موسسات تجاری چند
ملیتی

دکتر شافع

پنج شنبه 81-81

حقوق حمل و نقل هوایی و زمینی کاال در
بازرگانی بینالمللی

دکتر سلطانی

چهارشنبه 81-81

حقوق تجارت الکترونیکی

دکتر ساورائی

سه شنبه 81-81

متون حقوقی ()8

دکتر اربابی

یک شنبه 9-5

حقوق بین الملل خصوصی 1

دکترنیکبخت

سه شنبه 89-85

حقوق مدنی

دکتر داراب پور

پنج شنبه 85-87

حقوق تجارت 9

دکتر سلطانی

چهارشنبه 1-81

محل تشکیل کالس

دروس ارائه شده در ترم  939-8گروه حقوق جزا و جرم شناسی
پردیس ورودی مهرماه 939

نام درس

استاد

روز و ساعات تشکیل کالس

متون حقوقی 8

دکتر صفاری

یکشنبه 85-87

متون حقوقی 1

دکتر صفاری

یکشنبه 89-85

حقوق جزای عمومی ()8

دکتر شاملو

پنج شنبه 1-81

حقوق جزای اختصاصی ()8

دکترمیرمحمد صادقی

دوشنبه 85-87

آیین دادرسی کیفری

دکتر نیازپور

دوشنبه 81-81

حقوق جزای بینالملل

دکتر میرمحمد صادقی

دوشنبه 87-83

تاریخ تحوالت کیفری

دکتر شاملو

پنج شنبه 81-81

محل تشکیل کالس

کارشناسی ارشد مهندسی آب و زلزله

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

زمان ارائه

8

لرزه شناسی و مهندسی زلزله

9

آقای دکتر رضا راستی

یکشنبه 81-87

1

دینامیک خاک

9

آقای احمدرضا محبوبی

دوشنبه 1-5

9

ریاضیات عالی مهندسی

9

آقای دکترنعمت حسنی

دوشنبه 87-11

کالس

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده
کارشناسی ارشد الکترونیک زمینه پژوهشی آنالوگ – دیجیتال -ادوات
برنامه هفتگی نیمسال:اول سال تحصیلی 8939-31
اسم درس

پردیس  1دانشگاهی

ورودی  :مهر 39

نوع درس

تعداد واحد

روز

ساعت

نام استاد

اصلی

1

یکشنبه

51-53

دکتر جاللی

طراحی مدارهای مجتمع
خطی
طراحی مدارهای VLSI
طراحی سیستمهای نهفته

اصلی

1

شنبه

51-53

دکتر معیری

تخصصی

1

شنبه

55-8

د .علی جهانیان

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
نوع درس

ساعات تشکیل کالس

نام استاد

تعداد
واحد

روز

ساعت

9

سه شنبه

87-11

د.شمس علینی

پنج شنبه

1-88

د .طباطبائی

1-88

د.علیرضا باقری
د .اسالم ناظمی

نظام

نام درس

نرمافزار ورودی 39

مهندسی نرمافزار
پیشرفته

اصلی

پایگاه داده پیشرفته

اصلی

9

الگوریتمهای موازی

اصلی

9

سه شنبه

توسعه سیستمهای
اطالعاتی بزرگ

اصلی

9

چهارشنبه

1-88

برنامه ریزی منابع
سازمانی

تخصصی

9

چهارشنبه

88-81

د .اسالم ناظمی

معماری نرم افزار

اصلی

9

سه شنبه

1-88

دکتر رضا رضایی

فناوری اطالعات ورودی 39

برنامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی
نام درس

روز تشکیل کالس

ساعت تشکیل

نام استاد

اقتصاد کالن

دوشنبه

51-58

دکتر کفایی

اقتصاد سنجی

سه شنبه

51-58

دکتر عباس عرب مازار

اقتصاد خرد

چهارشنبه

51-58

دکتر داودی

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت و حسابداری
برنمه هفتگی و امتحانات دروس رشته :مدیریت دولتی
اسم درس

تعداد واحد
کل

تئوری

واحد

عملی

نیمسال  :دوسال

ساعات تشکیل کالس
روز

ساعت

سال تحصیلی  39-31 :ورودی 8939 :مقاطع  :ارشد

نام خانوادگی و نام

تاریخ و ساعت

نوع

نوع کالس (چیدمان /

کامل استاد

امتحان

درس

ویدئو پروژکتور)

روش تحقیق پیشرفته

2

چهارشنبه

51-21

دکتر امیرخانی

مدیریت استراتژیک

2

سه شنبه

51-51

دکتر الجوردی

تئوری مدیریت

2

سه شنبه

51-53

دکتر طبرسا

پیشرفته
تصمیمگیری و تعیین

2

سه شنبه

51-51

دکتر حقیقی

خط مشی دولتی
رفتار سازمانی
پیشرفته

2

چهارشنبه

51-51

دکتر رضائیان

ورودی های  39دوره کارشناسی ارشد
دروس ارائه شده گروه حقوق اقتصادی

نام درس

استاد

روز و ساعات تشکیل کالس

اقتصاد خرد

دکتر عاقلی

پنج شنبه 1-88

مقدمه حقوق اقتصادی

دکتر بنانیاسری

پنج شنبه 87-83

حقوق خصوصی اقتصادی

دکتر قاسمی حامد

سه شنبه 1-81

حقوق حمل و نقل

دکتر آقایی

دوشنبه 85-87

حقوق تجارت

دکتر سلطانی

پنج شنبه 81-81

حقوق مالی

دکتر رستمی

پنج شنبه 85-87

روش تحقیق

دکتر سلطانی

پنج شنبه 89-85

متون حقوقی 8

دکترشمس عرفان

دوشنبه 89-85

محل تشکیل کالس

روانشناسی خانواده درمانی
نام و نام خانوادگی

نام درس

ساعت تشکیل کالس

روش تحقیق و آمار

جهارشنبه 1-81

دکتر لیلی پناغی

روانشناسی و آسیب شناسی خانواده

سه شنبه 88-81

دکتر علی زاده محمدی

نظریه های خانواده درمانی

دوشنبه 1-81

دکتر محسن دهقانی

مکاتب اخالقی

سه شنبه 81.91-85.91

دکتر منصوره السادات

آسیب شناسی و اختالالت روانی

دوشنبه 81-81

کاربرد مقدماتی روش های مصاحبه

سه شنبه 1-88

دکتر علی زاده محمدی

روانشناسی مرضی

سه شنبه 85.91 -87.91

دکتر منصوره السادات

مبانی کامپیوتر

یکشنبه 85-81

کالس

استاد

صادقی
دکتر پریسا سادات
سیدموسوی

صادقی
دکتر اسماعیلیان

دانشگاه شهید
بهشتی

برنامه کارشناسی برق قدرت
نام درس

نام استاد

زمان تشکیل کالس

بهره برداری از سیستمهای قدرت

دکتر پیرایش

یکشنبه 3-52

دینامیک سیستمهای قدرت

دکتر صدیقی

یکشنبه 51-51

محاسبات عددی پیشرفته

دکتر افجه ای

یکشنبه 51-51

رشته آموزش زبان
اسم درس

ساعت تشکیل کالس

نام و نام خانوادگی استاد

اصول و روش تدریس مهارتها

یکشنبه 51-51

دکتر رضائی

اصول و روش تدریس زبانهای خارجی

چهارشنبه 8-51

دکتر نوشی

آزمون سازی

چهارشنبه 51-52

دکتر شایسته

مقاله نویسی (نگارش پیشرفته)

چهارشنبه 51-51

کالس

درس های کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل نیمسال اول 31-31

نام درس

نام استاد

ساعت تشکیل

سیاست خارجی ایران :فرصتها و

دکتر اجیلی

شنبه 8-51

چالشها
معرفت شناسی و روش تحقیق در

دکتر کشمیری

شنبه 51-52

روابط بینالملل

جهانی شدن و نظام نوین اقتصادی

دکترپوراحمدی

چهارشنبه 5-1

حقوق بین الملل عمومی

دکتر کوهپایه زاده

چهارشنبه 1-1

مدیریت فناوری اطالعات
ساعت تشکیل کالس شماره کالس

نام درس

نام استاد

مدیریت رفتار
سازمانی

دکتر رضاییان

سه شنبه 85-87

سیستم اطالعات دکتر بازرگان
مدیریت
پیشرفته

سه شنبه89-85

بازمهندسی
کسب وکار

دکتر سیادت

چهارشنبه 85-87

روش تحقیق
پیشرفته

دکتر توالیی

پنج شنبه 1-81

دانشکده
مدیریت
دانشگاه شهید
بهشتی

مبانی سازمان
مدیریت

دکتر توالیی

پنج شنبه 81-81

دانشکده
مدیریت
دانشگاه شهید
بهشتی

زبان تخصصی

دکتر کسایی

چهارشنبه 89-85

