
عنوان رشتهعنوان رشته

روانشناسی بالینیحقوق بین الملل عمومی

روانشناسی تربیتیحقوق جزا و جرم شناسی

مدیریت آموزش عالی- آموزش عالیروابط بین الملل

اقتصاد بین الملل –علوم اقتصادی حسابداری

اقتصاد پولی- علوم اقتصادیگردشگری

رفاه اجتماعیبانکداری –مالی 

جامعه شناسی سیاسی –جامعه شناسی زبان و ادبیات عرب

آمارادبیات عرفانی –زبان و ادبیات فارسی 

بیمهفلسفه هنر

مبانی نظری اسالم –مدرسی معارف اسالمیمنطق با رویکرد فلسفی

انقالب اسالمی –مدرسی معارف اسالمیمدیریت ورزشی

عنوان رشتهعنوان رشته

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- مدیریت دولتیسنجش و اندازه گیری

مدیریت تطبیقی و توسعه- مدیریت دولتیبرنامه ریزی درسی

مدیریت منابع انسانی-  مدیریت دولتیمشاوره

مدیریت خدمات و توسعه فناوری- مدیریت فناوری اطالعاتتکنولوژی آموزشی

مدیریت تحقیق و توسعه –مدیریت تکنولوژی فلسفه تعلیم و تربیت

علوم ارتباطاتمدیریت آموزشی

حقوق عمومیروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

جامعه شناسی سیاسی  –علوم سیاسی فلسفه یونان و قرون وسطی- فلسفه 

اندیشه های سیاسی –علوم سیاسی زبان و ادبیات فارسی

مددکاری اجتماعیآموزش زبان انگلیسی

فلسفه و کالم اسالمیزبان شناسی

عنوان رشتهعنوان رشته

روانشناسیرفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی- مدیریت بازرگانی

ریاضیمدیریت سیاستگذاری بازرگانی –مدیریت بازرگانی 

-مدیریت بازاریابی –مدیریت بازرگانی 

. تیرماه برگزار خواهد شد3 و 2تولید و عملیات در روزهای - مصاحبه رشته مدیریت صنعتی 

دوره روزانه-  برنامه زمانبندی  مصاحبه و بررسی سوابق علمی  

98/04/02 و یکشنبه 98/04/01روزهای شنبه 

98/04/04 و سه شنبه 98/04/03روزهای دوشنبه 

98/04/06 و پنجشنبه 98/04/05روزهای چهارشنبه 



عنوان رشتهعنوان رشته

انقالب اسالمی- مدرسی معارف اسالمیحقوق بین الملل عمومی

مبانی نظری –مدرسی معارف اسالمیحقوق جزا و جرم شناسی

زبان شناسیروابط بین الملل

زبان و ادبیات فارسیحسابداری

آموزش زبان انگلیسیگردشگری

فلسفه هنربانکداری- مالی 

منطق با رویکرد فلسفیمدیریت آموزش عالی- آموزش عالی

مدیریت ورزشیفلسفه تعلیم و تربیت

-تکنولوژی آموزشی

عنوان رشتهعنوان رشته

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- مدیریت دولتیروانشناسی

مدیریت منابع انسانی- مدیریت دولتیروانشناسی تربیتی

مدیریت تطبیقی و توسعه- مدیریت دولتیروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی- مدیریت بازرگانیبرنامه ریزی درسی

مدیریت سیاستگذاری بازرگانی –مدیریت بازرگانی سنجش و اندازه گیری

مدیریت بازاریابی –مدیریت بازرگانی مدیریت آموزشی

مدیریت تحقیق و توسعه –مدیریت تکنولوژی مشاوره

تولید و عملیات- مدیریت صنعتیجامعه شناسی سیاسی –علوم سیاسی 

مدیریت خدمات و توسعه فناوری- مدیریت فناوری اطالعاتاندیشه های سیاسی –علوم سیاسی 

علوم ارتباطاتزبان و ادبیات عرب

حقوق عمومیفلسفه و کالم اسالمی

جامعه شناسی سیاسی –جامعه شناسی فلسفه یونان و قرون وسطی–فلسفه 

98/04/10 و دوشنبه 98/04/09روزهای یکشنبه 

پردیس خودگردان دوره-  برنامه زمانبندی مصاحبه و بررسی سوابق علمی 

98/04/06 و پنجشنبه 98/04/05روزهای چهارشنبه 


