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تهرانالمللبینپردیس -1395برنامه دوره کارشناسی ارشد ورودي 

4.......................................................................................تهران-اتیادبدانشکده: لیتشکمحلعرباتیادبوزبان
4.......................................................................................تهران-اتیادبدانشکده: لیتشکمحلثیحدوقرآنعلوم

4.................................................................................................تهران-اتیادبدانشکده: لیتشکمحلنیدفلسفه
5...............................................................................................کرج-اتیادبدانشکده: لیتشکمحلقرآنمعارف
5........................................................................کرج-یفندانشکده: لیتشکمحلساختوتیریمد-عمرانیمهندس
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8...............................................................................کرج-یفندانشکده: لیتشکمحليترابروراه-عمرانیمهندس
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9............................................................................................تهران-اتیادبدانشکده: لیتشکمحلالمللنیبروابط
10.............................................................................................کرج-اتیادبدانشکده: لیتشکمحلیشناسجامعه

10.....................................................................کرج-یروانشناسدانشکده: لیتشکمحلیشناسدانشواطالعاتعلم
11..........................................................................تهران-یستیزعلومدانشکده: لیتشکمحلیمولکولویسلولعلوم

11...............................................................................................کرج-اتیادبدانشکده-یاجتماععلومپژوهش
12................................................................................کرج-یروانشناسدانشکده-وپرورشآموزشفلسفهوخیتار

12..........................................................................................................تهران-اقتصاددانشکده-يانرژقتصادا
13.....................................................................................................تهران-اقتصاددانشکده-یاسالميبانکدار
13........................................................................................................تهران-اقتصاددانشکده-یاسالماقتصاد

14...................................................................................تهران-حقوقدانشکدهاسالمدرزنحقوق-زنانمطالعات
14............................................................................تهران-تیریمددانشکده-اتیعملدرقیتحق–یصنعتتیریمد
15.............................................................................................تهران-تیریمددانشکدهدیتول–یصنعتتیریمد
15.......................................................تهران-تیریمددانشکدهشرفتهیپیاطالعاتيهاستمیس–اطالعاتيفناورتیریمد
16...........................................................................تهران-تیریمددانشکده-دیجدوکارکسبینیکارآفرتیریمد
16.........................................................................تهران-تیریمددانشکده-يوربهرهوعملکردیانسانمنابعتیریمد

17.........................................................................................................کرجیروانشناسدانشکدهیشغلمشاوره
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تهران- دانشکده ادبیاتحل تشکیل: مزبان و ادبیات عرب
ساعتاستادنام درسروز
12:00-10:00صدقی حامدومحاضرهنویسیمقالهیکشنبه
تحلیل و (وامويدوره جاهلی نثرومتون نظم یکشنبه

بررسی)
15:30-13:30فالحتی صغري

10:00-08:00اشکوري سیدعدنان1نحووصرف دوشنبه
12:00-10:00شریف عسگري محمدصالح1متون علمی اسالمی دوشنبه
15:30-13:30ناظمیان هومندوره امويپایانتاجاهلی دورهازتاریخ ادبیات دوشنبه

تهران- محل تشکیل: دانشکده ادبیاتعلوم قرآن و حدیث
ساعتاستادنام درسروز

12:00-10:00نجفی روح اله1تفسیر قرآن شنبه
15:30-13:30باقري حمیدتاریخ قرآنشنبه
17:30-15:30نیلساز نصرت1علوم قرآنی شنبه

10:00-08:00شاهرودي عبدالوهابحدیثوتاریخ یکشنبه
12:00-10:00جلیلی سنزیقی سیدهدایتشناسیمأخذروش تحقیق و یکشنبه

تهران-ادبیاتدانشکدهمحل تشکیل:فلسفه دین
ساعتاستادنام درسروز

10:00-08:00رسولی پور رسولعقل و ایمانشنبه
12:00-10:00قنبري حسنتاریخ و الهیات مسیحیشنبه
15:30-13:30فتحی زاده مرتضیعلم و دینشنبه

10:00-08:00شیخ شعاعی عباسچیستی دینیکشنبه
12:00-10:00قربانی قدرت الهزبان تخصصییکشنبه
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کرج- محل تشکیل: دانشکده ادبیاتعارف قرآنم
ساعتاستادنام درسروز
10:00-08:00عبادي اعظمروش تحقیقیکشنبه
12:00-10:00شکراللهی نادرمتون تخصصی به زبان خارجییکشنبه
15:30-13:30عاشوري قاضی محله حسن1تاریخ ادیان یکشنبه

10:00-08:00اهیمصدیقی ابرفقه و حقوق در قراندوشنبه
12:00-10:00موسوي پور سید محمدحسینکالم جدیددوشنبه
15:30-13:30دهقانپور علیرضا)1ترجمه عربی به فارسی (دوشنبه

کرج-فنیمحل تشکیل: دانشکده مدیریت و ساخت- مهندسی عمران
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کرج-محل تشکیل: دانشکده فنیزیستمحیط- مهندسی عمران

کرج- محل تشکیل: دانشکده فنیزلزله- سی عمرانمهند
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کرج- محل تشکیل: دانشکده فنیسازه- مهندسی عمران

کرج-محل تشکیل: دانشکده فنیخاك و پی)(ژئوتکنیک- مهندسی عمران
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کرج-محل تشکیل: دانشکده فنیراه و ترابري- مهندسی عمران

کرج-محل تشکیل: دانشکده فنیآب و سازه هیدرولیکی- مهندسی عمران
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تهران- ادبیاتمحل تشکیل: دانشکده حقوق خصوصی

تهران-محل تشکیل: دانشکده ادبیاتالمللبینروابط 
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کرج-محل تشکیل: دانشکده ادبیاتشناسیجامعه

کرج- محل تشکیل: دانشکده روانشناسیعلم اطالعات و دانش شناسی
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تهران- محل تشکیل: دانشکده علوم زیستیلولی و مولکولیعلوم س
ساعتاستادنام درسروز

15:30-13:30سعیدآیریانهمانندسازيو DNAساختار یکشنبه
17:30-15:30آیریان سعیدتنظیم بیان ژنیکشنبه
10:00-08:00عادلهدیوساالربیوفیزیک سلولییکشنبه

15:30-13:30یلداکریمی گشناسیایمنیشنبهسه
یکشنبه

شنبهسه
انسیهصالح قمريبیوتکنولوژي

ویداتفکري
10:00-11:00
09:00-10:00

17:30-15:30زاهد محمدعلیکاربرد کامپیوتر در علوم زیستیشنبهسه
12:00–10:00اساتید گروهمکانیسم سلولی مولکولی سرطانشنبهسه

کرج- ادبیاتدانشکده - پژوهش علوم اجتماعی 
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کرج- دانشکده روانشناسی-وپرورشآموزشتاریخ و فلسفه 

تهران- دانشکده اقتصاد-اقتصاد انرژي 
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تهران-دانشکده اقتصاد- بانکداري اسالمی 

تهران- دانشکده اقتصاد-اقتصاد اسالمی 



14

تهران- حقوق زن در اسالم دانشکده حقوق- مطالعات زنان

تهران- دانشکده مدیریت-تحقیق در عملیات –یریت صنعتی مد
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تهران- تولید دانشکده مدیریت–مدیریت صنعتی 

تهران- دانشکده مدیریتاطالعاتی پیشرفته هايسیستم–مدیریت فناوري اطالعات 
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تهران- دانشکده مدیریت- جدید وکارکسبمدیریت کارآفرینی 

تهران- دانشکده مدیریت-وريبهرهنسانی عملکرد و مدیریت منابع ا
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مشاوره شغلی دانشکده روانشناسی کرج

تهران-دانشکده مدیریتکارآفرینی - وکارکسبمدیریت 
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کرج- دانشکده فنی مهندسیمهندسی صنایع مدیریت نوآوري و فناوري 

تهران- انشکده فنی مهندسیدونقلحمل–اقتصادي و اجتماعی هايسیستممهندسی 
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تهران-دانشکده فنی مهندسیتحقیق در عملیات –هاي اقتصادي و اجتماعی مهندسی سیستم

کرج- دانشکده فنی مهندسیمهندسی لجستیک و زنجیره تأمین –مهندسی صنایع 
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کرج- دانشکده فنی مهندسی- مهندسی مکانیک طراحی کاربردي 

تهران-دانشکده مدیریت مالی-ریاضیات مالی
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انقالب اسالمی–تاریخ 
تهران دانشکده ادبیاتمحل تشکیل کالس:انقالب اسالمیگرایش:تاریخرشته:

15–1317-1015–812- 10ساعت:
تشیعتحوالتتحلیلیتاریخشنبه

ایراندر
هايجنبشاریخت

معاصراسالمی
وسیاسیتحوالتتاریخیکشنبه

تامشروطیتازایراناجتماعی
20شهریور

طلبیاصالحاندیشهتاریخ
علمابرتکیهبادینی

مدنیتودولت
صدرتاریخدر

اسالم

تاریخ ایران اسالمی
تهران دانشکده ادبیاتمحل تشکیل کالس:انقالب اسالمیگرایش:تاریخرشته:

15–1317-1015–812- 10ساعت:
تشیعتحوالتتحلیلیتاریخشنبه

ایراندر
هايجنبشاریخت

معاصراسالمی
وسیاسیتحوالتتاریخیکشنبه

تامشروطیتازایراناجتماعی
20شهریور

طلبیاصالحاندیشهتاریخ
علمابرتکیهبادینی

مدنیتودولت
صدرتاریخدر

اسالم

تاریخ اسالم
دانشکده ادبیاتکرجمحل تشکیل کالس:انقالب اسالمیگرایش:یختاررشته:

15–1317-1015–812- 10ساعت:
تشیعتحوالتتحلیلیتاریخشنبه

ایراندر
هايجنبشتاریخ

معاصراسالمی
وسیاسیتحوالتتاریخیکشنبه

تامشروطیتازایراناجتماعی
20شهریور

لبیطاصالحاندیشهتاریخ
علمابرتکیهبادینی

مدنیتودولت
صدرتاریخدر

اسالم
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تاریخ تشیع
دانشکده ادبیاتکرجمحل تشکیل کالس:انقالب اسالمیگرایش:تاریخرشته:

15–1317-1015–812- 10ساعت:
تشیعتحوالتتحلیلیتاریخشنبه

ایراندر
هايجنبشتاریخ

معاصراسالمی

وسیاسیتحوالتتاریخکشنبهی
تامشروطیتازایراناجتماعی

20شهریور

طلبیاصالحاندیشهتاریخ
علمابرتکیهبادینی

مدنیتودولت
صدرتاریخدر

اسالم

بیومکانیک ورزشی
بدنیتربیتتهران دانشکده محل تشکیل کالس:ورزشیشناسیآسیبوبیومکانیکگرایشبدنیتربیترشته: 

15–1317-1015–812- 10ساعت:
وتوصیفیبیومکانیکشنبه

کمی
آماري پیشرفتههايروشکامپیوتر

دستگاهفیزیولوژيیکشنبه
عضالنیعصبی

حرکتیآناتومی.1

فعالیت بدنی- فیزیولوژي ورزشی
بدنیتربیتتهران دانشکده تشکیل کالس:محل ورزشی فعالیت بدنی و تندرستیگرایش: فیزیولوژيبدنیتربیترشته: 

15–1317–1015–812- 10ساعت:
فعالیتاپیدمیولوژيتخصصیزبانشنبهسه

تندرستیوبدنی
ورزشیفعالیتویژهزیستیآمارکامپیوترچهارشنبه
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بازاریابی-مدیریت ورزشی
بدنیتربیتتهران دانشکده محل تشکیل کالس:یابی در ورزشورزشی و بازارگرایش: مدیریتبدنیتربیترشته: 

15–1317-1015–812- 10ساعت:
کاربردوآماريتحلیلیکشنبه

درآماريافزارهاينرم
ورزش

مبانیواصولورزشدررایانهکاربرد
مدیریت

بازاریابیمبانیواصولدوشنبه
ورزشی

ورزشیمدیریتدرتحقیقروش

حرکات اصالحی- شناسیآسیب
بدنیتربیتکرج دانشکده محل تشکیل کالس:اصالحیو حرکاتورزشیشناسیآسیبگرایش: رشتهبدنیتربیترشته: 

15–1317-1015–812- 10ساعت:
حرکات اصالحی شنبه

پیشرفته
پیشرفتهفیزیولوژي

اعصابدستگاه
مرکزي

پیشرفتهشناسیحرکت

پیشرفتهزیستیآماررایانه پیشرفتهکشنبهی
ورزشیعلومدر

ورزشیامدادگري- شناسیآسیب
بدنیتربیتتهران دانشکده محل تشکیل کالس:و امدادگري ورزشیورزشیشناسیآسیبگرایش: رشتهبدنیتربیترشته: 

15–1317-1015–812- 10ساعت:
پیشرفتهفیزیولوژيیکشنبه

اعصابستگاهد
مرکزي

هايآسیبپاتومکانیکتخصصیزبان
ورزشی

درپیشرفتهزیستیآماردوشنبه
ورزشیعلوم

کامپیوتر
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رشد حرکتی-رفتار حرکتی
بدنیتربیتتهران دانشکده محل تشکیل کالس:رشد حرکتی–رفتار حرکتیگرایش: بدنیتربیترشته: 

15–1317-1015–812- 10ساعت:
حرکتیکنترلانسانعملکردمبانیتخصصیزبانشنبهسه

کامپیوترآماريهايروشچهارشنبه

یادگیري حرکتی-رفتار حرکتی
بدنیتربیتدانشکده کرجمحل تشکیل کالس:یادگیري حرکتی–رفتار حرکتیگرایش: بدنیتربیترشته: 

15–1317-1015–812- 10ساعت:
کامپیوترآماريهايروشیکشنبه
حرکتیهايمهارتاکتسابانسانعملکردمبانیتخصصیزباندوشنبه

محض- فیزیولوژي ورزشی
بدنیتربیتدانشکده کرجمحل تشکیل کالس:فعالیت محض- ورزشیفیزیولوژيگرایش:بدنیتربیترشته: 

15–1317-1015–812- 10ساعت:
فعالیتویژهزیستیآمارتخصصیزبانشنبه

ورزشی
کامپیوتر

ویژهپیشرفتهانسانفیزیولوژيورزشیفعالیتویژهآناتومییکشنبه
ورزشیفعالیت

رویدادهاي ورزشی-مدیریت ورزشی
بدنیتربیتدانشکده کرجمحل تشکیل کالس:رویدادهاي ورزشی–مدیریت ورزشی گرایش:بدنیتربیترشته: 

15–1317-1015–812- 10ساعت:
کاربردوآماريتحلیلدوشنبه

ورزشدرآماريافزارهاينرم
دررایانهکاربرد

ورزش
درراهبرديمدیریت
ورزشیبزرگرویدادهاي

مبانیواصولشنبهسه
مدیریت
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ومورفولوژيژئ- جغرافیا
محل تشکیل کالس: تهران دانشکده علوم محیطیریزيبرنامههیدروژئومورفولوژي در -ژيمورفولوژئوگرایش:جغرافیاییرشته: علوم
جغرافیایی

15–1317-1015–812- 10ساعت:
هاو تکنیکهاروشیکشنبه

ژئومورفولوژيدر
نظريهاياندیشهشنبهسه

جغرافیادر
وزئومورفولوژي

اطالعاتسیستمکاربرد
ژئومورفولوژيردجغرافیایی

درسازيمدلوآمار
ژئومورفولوژي

وخاكآبو سیستم اطالعات جغرافیایی ازدورسنجش- جغرافیا 
محل تشکیل کالس: تهران دانشکده علوم جغرافیاییوخاكآبو سیستم اطالعات جغرافیایی ازدورسنجشگرایش:جغرافیاییعلومرشته:

15–1317-1015–812- 10ساعت:
هايروشو اصولشنبه

وخاكآبمدیریت
بامکانیتحلیلGISبامکانیتحلیل

GIS

و فیزیکاصول
ازدورسنجش

رقومیپردازشمبانییکشنبه
ايماهوارهتصاویر

پردازشمبانی
تصاویررقومی

ايماهواره
درتحقیقروش.1شنبهسه

وساجازدورسنجش
اطالعاتسیستم.2

پیشرفتهیجغرافیای

جغرافیاییاطالعاتسیستم
پیشرفته
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بهسازي و نوسازي شهري- شهريریزيبرنامهجغرافیا
تهران دانشکده علوم جغرافیاییمحل تشکیل کالس:بهسازي و نوسازي شهري-شهريریزيبرنامهگرایش: جغرافیاییرشته: علوم

15–1317-1015–812- 10ساعت:
سیستموآماراربردکشنبه

درجغرافیاییاطالعات
شهريریزيبرنامه

سیستموآمارکاربرد
درجغرافیاییاطالعات
شهريریزيبرنامه

جغرافیايکاربردیکشنبه
ریزيبرنامهدرطبیعی

شهري

درفضاییهايسیاست
شهريریزيبرنامه

وجغرافیادرتحقیقروش
شهريریزيبرنامه

درهانظریهوهامکتبدوشنبه
جغرافیا

سینوپتیکهواشناسیوآبجغرافیا 
تهران دانشکده علوم جغرافیاییمحل تشکیل کالس:سینوپتیکهواشناسیوگرایش: آبجغرافیاییرشته: علوم

15–1317-1015–812- 10ساعت:
ریزيبرنامهومدیریتشنبه

محیطی
درآماريپیشرفتههايروش

هواشناسیوآب
سینوپتیکتحلیل

وآبمخاطرات
هواشناسی

درتحقیقروششنبهسه
و هواشناسیآب

و نویسیبرنامهکارگاه
و آبافزارهاينرم

هواشناسی
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گردشگري- روستاییریزيبرنامهجغرافیا 
تهران دانشکده علوم جغرافیاییمحل تشکیل کالس:- گردشگري- روستاییریزيبرنامهگرایش: جغرافیاییرشته: علوم

گردشگريهايمجتمعفضایی ریزيبرنامه
15–1317-1015–812- 10ساعت:
درآمایشمدیریتیکشنبه

گردشگريریزيبرنامه
ارزیابیهايروش
ریزيبرنامهدرپایداري

گردشگري
و تسهیالتهازیرساختدوشنبه

گردشگريخدمات
تهپیشرفآمار.1

درجغرافیاییهايدادههايفناوري.2
گردشگريریزيبرنامه

درتحقیقروششنبهسه
وساجازدورسنجش

ریزيبرنامهدرجغرافیاییهايفناوري
روستایی

درآماريهايتحلیل
روستاییریزيبرنامه

و توسعهنظريهايوبنیانمکاتبروستاییقوانینوحقوقچهارشنبه
روستایییزيربرنامه

تهرانالمللبین: پردیس کالسمحلعلوم سیاسی
استادواحددرسساعتروزهاي هفتهردیف

دکتر مدرس2زبان تخصصی8-10شنبهسه1

3واحد از 2فقه سیاسی10-12شنبهسه2
واحد

دکتر بلوري

در علوم شناسیروش13:30-15:30شنبهسه3
سیاسی

دکتر خورشیدي2

سمینار انقالب اسالمی 8-10هارشنبهچ4
و بازتاب آن

دکتر خلیلی2

دکتر بابائی2سیاسیشناسیجامعه10-12چهارشنبه5

3از واحد1فقه سیاسی13:30-14:30چهارشنبه6
واحد

دکتر بلوري
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دانشکده مدیریت تهران–مدیریت آموزشی 

ن)دانشکده ادبیات (تهرا- آموزش زبان انگلیسی
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محل تشکیل: پردیس تهرانبالینیشناسیروان
15:30-13:3017:30-1215:30-810-10روز/ وقت

فنون مصاحبهشنبهسه
دکتر حاتمی

رشدشناسیروانچهارشنبه
(دکتر محمدي)

آماريهايروش
(دکتر مقدسین)

شناسیآسیب
(دکتر برجعلی)

دیس تهرانمحل تشکیل: پرتربیتیشناسیروان
15:30-13:3017:30-1215:30-810-10روز/ وقت
آمار استنباطیچهارشنبه

(دکتر عرب زاده)
آمار استنباطی

(دکتر عرب زاده)
رشدشناسیروان

(دکتر کرامتی)
فلسفه تعلیم و تربیتشنبهپنج

(دکتر صالحی)
تعلیم و تربیت 

اسالمی
(دکتر محمودنیا)

تربیتیشناسیروان
کتر کاوسیان)(د

محل تشکیل: پردیس تهرانعمومیشناسیروان
-13:3017:30-1216:30-810-10روز/ وقت

16:30
رشد شناسیروانشنبهسه

پیشرفته
(دکتر منطقی)

آماريهايروش
(دکتر شاهقلیان)

شناسیروانچهارشنبه
اجتماعی

(دکتر کرامتی)

عمومی شناسیروان
پیشرفته

هانی)(دکتر فرا
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محل تشکیل: پردیس تهرانمشاوره خانواده
15:30-13:3017:30-1215:30-810-10روز/ وقت

هايروشنظریه ها و شنبهسه
مشاوره خانواده
(دکتر اسدپور)

هدایت و مشاوره در 
اسالم

(دکترتاجیک 
اسماعیلی)

هايروشنظریه ها و چهارشنبه
ادامه)(خانوادهمشاوره 

اسدپور)(دکتر

هايروشنظریه ها و 
مشاوره و 

درمانیروان
(دکتر کسایی)

نظریه ها و 
مشاوره هايروش

درمانیروان
ادامه)(

(دکتر کسایی)

)دانشکده ادبیات–محل تشکیل کرج (زبان و ادبیات فارسی 
-13:3017:30-1215:30-810-10روز/ وقت

15:30
)نیازپیش(4عربی یکشنبه

يدکتر جعفر
204اتاق 

3نثر فارسی 
)(مصباح الهدایه
دکتر سلطانی

204اتاق 
1نثر فارسی دوشنبه

)(تاریخ بیهقی
دکتر نقابی

204اتاق 

1نظم فارسی 
(شاهنامه)
دکتر فالح

204اتاق 

سمینار
دکتر بیات

204اتاق 
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)شناسیرواندانشکده –محل تشکیل کالس: کرج (درسیریزيبرنامه
13:30-1215:30-810-10تروز/ وق

درسی در آموزش ریزيبرنامهدوشنبه
دبستانیپیش

(دکتر علی عسگري)
223اتاق 

متون تخصصی برنامه درسی 
1

(دکتر حاجی حسین نژاد)
133اتاق 

تاریخ مطالعات برنامه درسیشنبهسه
خواه)دکتر حسینی(

223اتاق 

طراحی و تدوین برنامه 
درسی

)(دکتر نیکنام
133اتاق 

ریزيبرنامهاصول و مبانی 
درسی

(دکتر عباسی)

)شناسیرواندانشکده –محل تشکیل کالس: کرج (آموزشیتحقیقات 
13:30-1215:30-810-10روز/ وقت

وپرورشآموزشفلسفه دوشنبه
(دکتر ضرغامی)

12اتاق 

تحقیق در علوم تربیتی هايروش
1

(دکتر گرامی پور)
223اتاق 

کاربرد کامپیوترشنبههس
(دکتر ایزانلو)

227اتاق 

تربیتیشناسیروان
(دکتر گرامی پور)

131اتاق 

ریاضیات پایه
(دکتر فرهادي)

131اتاق 
آماريهايروشچهارشنبه

(دکتر ایزانلو)
227اتاق 
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محل تشکیل: پردیس تهرانمشاوره مدرسه
15:30-13:3017:30-1215:30-810-10روز/ وقت

هدایت و مشورت در شنبهسه
اسالم

دکتر تاجیک 
اسماعیلی

پیشرفته و هاينظریهچهارشنبه
درمانیروان

دکتر محسن زاده

پیشرفته و هاينظریه
درمانیروان

دکتر محسن زاده

هايروشاصول و 
مشاوره شغلی
دکتر کسایی

محل تشکیل: پردیس تهرانتکنولوژي آموزشی
15:30-13:3017:30-1215:30-810-10روز/ وقت
یادگیري هاينظریهکاربردچهارشنبه

در آموزش مجازي
نشینخوشدکتر 

متون تخصصی
دکتر رستگارپور

آماري هايروش
پیشرفته در علوم 

تربیتی
دکتر گرامی پور

نظریه ها رویکردهايشنبهپنج
طراحی آموزشی
دکتر رستگار پور

نظام جامه یادگیري 
ونیکیالکتر

دکتر معتمدي



33

دانشکده اقتصاد تهران–هاي ریزي سیستمبرنامه–هاي اقتصادي و اجتماعی سیستم


