
  

  شناسيجامعه دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩- ١٤٠٠ اول نيمسال كارشناسي ارشد دوره   و امتحاناتنامه هفتگي بر

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   شوراي جامعه شناسي  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه دكتر جاليي پور الزامي   ٣١٠٢٢٢٦ ٠١ ٢ ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٢٠ ٢ ١شناسي هاي جامعه نظريه  ٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   كالس دكتري   ١٢-١٠  يكشنبه دكتر اعتمادي فرد  الزامي  ٣١٠٢٢٢٦   

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   كالس فوق ليسانس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه  دكتر زائري  الزامي  ٣١٠٢٢٢٦ ٠٣ ٢ ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣  ٠٤/١١/٩٩  شنبه   كالس فوق ليسانس  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  چهارشنبه   دكتر حاجي حيدري الزامي   ٣١٠٢٢٢٦ ٠٤ ٢  ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣  ٠٧/١١/٩٩  شنبهسه  ٢٠١  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  شنبهسه دكتر غفاري  الزامي   ٣١٠٢٦٠١ ٠٢ ٢  روش تحقيق كمي   

٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه   ٣٠٨  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبهسه  دكتر شريعتي  الزامي   ٣١٠٢٠٨٦ ٠٢ ٢  شناسي دين جامعه   

 ١٠ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه   شناسيشوراي جامعه   ١٥:٣٠-١٣:٣٠  چهارشنبه   اميري  دكتر الزامي   ٣١٠٢٢٤٤ ٠٢ ٢  شناسي ادبيات جامعه 

 ١٠ ٢٧/١٠/٩٩  شنبه   كالس دكتري   ١٢-١٠  يكشنبه  دكتر كچويان  الزامي   ٣١٠٢١٠٧ ٠٢ ٢  شناسي معرفت جامعه 

٩٨دانشجويان ورودي   

٣٠:١٣ ٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه  دكتر توكل كوثري اختياري   ٣١٠٧٠١٢ ٠٢ ٢  شناسي علم و تكنولوژيجامعه   

شناسي فرهنگ: تغييرات  جامعه

  فرهنگي و مسائل اجتماعي 
 ١٠  ٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٢-١٠  شنبهسه دكتر نوربخش  الزامي   ٣١٠٢٦٠٢ ٠٢ ٢

٣٠:٥١ ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه   ٣٠١  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  يكشنبه دكتر جاليي پور اختياري   ٣١٠٢٢٩٧ ٠٢ ٢  شناسي سياسيجامعه   

شنبهسه  كالس دكتري   ١٥:٣٠-١٣:٣٠  چهارشنبه   دكتر معيدفر  اختياري   ٣١٠٢١١٦ ٠٢ ٢  بررسي مسائل اجتماعي ايران   ١٠ ٠٧/١١/٩٩ 

٣٠:١٣ ٠٥/١١/٩٩ يكشنبه  كالس فوق ليسانس  ١٢-١٠  چهارشنبه   دكتر محسني تبريزي  الزامي  ٣١٠٢٦٠٠ ٠٢ ٢  روش تحقيق كيفي  

٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه   ٥٠٣  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر پارسانيا  الزامي   ٣١٠٢٢٧٤ ٠٢ ٢  فلسفه علوم اجتماعي   

    ٣١٢٠١٢٧ ٠٢ ٦  نامه پايان 



  

  پژوهش  علوم اجتماعي گرايش  دانشكده ٩٩-١٤٠٠ اولنيمسال  كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 ساعت درسروز و 
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   شوراي جامعه شناسي  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه دكتر جاليي پور الزامي  ٣١٠٢٢٢٦ ٠١ ٢ ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   دكتري كالس  ١٢-١٠  يكشنبه دكتر اعتمادي فرد  الزامي  ٣١٠٢٢٢٦ ٠٢ ٢ ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   كالس فوق ليسانس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه  دكتر زائري  الزامي  ٣١٠٢٢٢٦ ٠٣ ٢ ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣  ٠٤/١١/٩٩  شنبه   كالس فوق ليسانس  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  چهارشنبه   دكتر حاجي حيدري الزامي  ٣١٠٢٢٢٦ ٠٤ ٢  ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣  ٠٧/١١/٩٩  شنبهسه  ٢٠١  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  شنبهسه دكتر غفاري  الزامي  ٣١٠٢٦٠١ ٠٢ ٢  روش تحقيق كمي   

٢٠ ٢  انديشه اجتماعي متفكران مسلمان ٣٠:١٣ ٠٨/١١/٩٩  چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٠-٨  شنبهسه  دكتر شريعتي  الزامي  ٣١٠٢٦٠٣   

١٠ ٢  رويكرد نظري مسائل اجتماعي  ١٠  ٠٦/١٠/٩٩  دوشنبه   ٣٠٦  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  يكشنبه   دكتر هاشمي الزامي  ٣١٠٢٤٩٠ 

شناسي فرهنگ: تغييرات  جامعه

  فرهنگي و مسائل اجتماعي 
 ١٠  ٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٢-١٠  شنبهسه دكتر نوربخش  اختياري   ٣١٠٢٦٠٢ ٠٢ ٢

 ١٠ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه   شوراي جامعه شناسي  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  چهارشنبه   اميري  دكتر اختياري  ٣١٠٢٢٤٤ ٠٢ ٢  شناسي ادبيات جامعه 

 ١٠ ٢٧/١٠/٩٩  شنبه   كالس دكتري   ١٢-١٠  يكشنبه  دكتر كچويان  اختياري  ٣١٠٢١٠٧ ٠٢ ٢  شناسي معرفت جامعه 

٩٨دانشجويان ورودي   

٣٠:١٣  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   شوراي جامعه شناسي  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  دوشنبه   ي دكتر غفار الزامي  ٣١٠٢٣٦١ ٠٢ ٢  اجتماعي سياست   

 ١٠  ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه   ٣٠٣  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  شنبه   دكتر حسيني الزامي  ٣١٠٢٠٦٨ ٠٢ ٢  شناسي انحرافات اجتماعيجامعه

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   ٣٠٧  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر نايبي  اختياري  ٣١٠٢٧٨٩ ٠٢ ٢  هاي اجتماعيشناسي نابرابريجامعه  

 ١٠ ٠٧/١١/٩٩  شنبهسه  كالس دكتري   ١٥:٣٠-١٣:٣٠  چهارشنبه   دكتر معيدفر  الزامي   ٣١٠٢١١٦ ٠٢ ٢  اجتماعي ايران بررسي مسائل 

٣٠:١٣  ٠٥/١١/٩٩  يكشنبه  كالس فوق ليسانس  ١٢-١٠  چهارشنبه   دكتر محسني تبريزي  الزامي   ٣١٠٢٣٥٢ ٠٢ ٢  روش تحقيق كيفي  

   ٣١٢٠١٢٧ ٠٢ ٦  نامه پايان 



  

  

  مطالعات جوانان  علوم اجتماعي گرايش دانشكده  ٩٩-١٤٠٠ اول نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   شوراي جامعه شناسي  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه دكتر جاليي پور الزامي  ٣١٠٢٢٢٦ ٠١ ٢ ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   دكتري كالس  ١٢-١٠  يكشنبه دكتر اعتمادي فرد  الزامي  ٣١٠٢٢٢٦ ٠٢ ٢ ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   كالس فوق ليسانس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه  دكتر زائري  الزامي  ٣١٠٢٢٢٦ ٠٣ ٢ ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣  ٠٤/١١/٩٩  شنبه   كالس فوق ليسانس  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  چهارشنبه   دكتر حاجي حيدري الزامي  ٣١٠٢٢٢٦ ٠٤ ٢  ١شناسي هاي جامعه نظريه   

٣٠:١٣  ٠٧/١١/٩٩  شنبهسه  ٢٠١  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  شنبهسه دكتر غفاري  الزامي  ٣١٠٢٦٠١ ٠٢ ٢  روش تحقيق كمي   

 ١٠ ٠١/١١/٩٩ چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٢-١٠  شنبهسه  دكتر نوربخش  الزامي  ٣١٠٢٣٥٣ ٠٢ ٢  شناسي تغييرات فرهنگيجامعه 

 ١٣:٣٠ ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه   ٣٠٦  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه  دكتر هاشمي اختياري  ٣١٠٢٣٥١ ٠٢ ٢  وپرورششناسي آموزش جامعه 

٨٩دانشجويان ورودي   

شناسي ارتباطات و  جامعه 

  هاي جمعي رسانه 
 ١٠ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   ٢٠١  ١٠-٨  شنبهسه  دكتر حاجي حيدري اختياري  ٣١٠٢١١٢ ٠٢ ٢

  ١٠ ٢٧/١٠/٩٩  شنبه   شناسيشوراي جامعه   ١٧:٣٠-١٥:٣٠  چهارشنبه   دكتر رحمتي  الزامي  ٣١٠٢٠٨٢ ٠٢ ٢  شناسي ورزشجامعه 

 ١٠  ٠٧/١١/٩٩  شنبه سه   كالس فوق ليسانس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  چهارشنبه   فرضي زادهدكتر  الزامي  ٣١٠٢١٦٤ ٠٢ ٢  جامعه شناسي اوقات فراغت 

سمينار بررسي آسيب هاي اجتماعي 

  جوانان 
شنبه سه   كالس فوق ليسانس  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  دوشنبه   دكتر حسيني الزامي  ٣١٠٢٣٥٥ ٠٢ ٢  ١٣:٣٠ ٣٠/١٠/٩٩ 

                   

   ٣١٢٠١٢٧ ٠٢ ٦  نامه پايان 

 
  



  

  

  

  

  زنان  مطالعات دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠ اول نيمسال كارشناسي ارشدبرنامه هفتگي و امتحانات دوره 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

جامعه شناسي خانواده (آسيب 

 شناسي مسائل زنان و خانواده) 
 ١٠ ٠١/١٠/٩٩ چهارشنبه   شوراي جامعه شناسي  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  دوشنبه   حسينيدكتر  الزامي  ٣١٠٢٣٨٨ ٠٢ ٢

 ١شناسي هاي جامعه نظريه 

(تاريخ تحوالت خانواده و  

 نظريه هاي آن) 

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   دكتري كالس  ١٢-١٠  يكشنبه اعتمادي فرد دكتر  الزامي  ٣١٠٢٣٨٦ ٠٢ ٢  

جنبش هاي اجتماعي زنان و  

 نقد و بررسي فمينيسم 
٤٧٣١٠٢٣ ٠٢ ٢  ١٠ ٢٩/١٠/٩٩ دوشنبه   شوراي جامعه شناسي  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه  جالئي پور دكتر  الزامي  

٣٧٥٣١٠٢ ٠٢ ٢  كمي  ١روش تحقيق  ٣٠:١٣  ٠٧/١١/٩٩  شنبهسه  ٢٠١  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  شنبهيك دكتر غفاري  الزامي    

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  اقتصادي توسعه دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال دكتري دوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

  برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

 شناسيهاي كالسيك جامعهنظريه

  (تحليل متون) 
  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه دو آزاد دكتر  الزامي ٣١٠٢١٩٨ ١٦ ٢

شوراي  

  شناسيجامعه 
٣٠:١٣ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه   

٣٠:١٣  ٢٧/١٠/٩٩  شنبه   دكتري   ١٠-٨  دوشنبه   دكتر كالنتري   اختياري  ٣١٠٢١٥٦ ١٦ ٢  جامعه شهري پيشرفته   

  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  شنبه دكتر جوادي يگانه   الزامي ٣١٠٢٢٢٨ ١٦ ٢  شناسي تاريخي ايران جامعه 
شوراي  

  شناسيجامعه 
 ١٠ ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه 

٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   دكتري   ١٩:٣٠-١٧:٣٠  چهارشنبه   دكتر غفاري  الزامي ٣١٠٢٢٦٠ ٠١  ٢  روش تحقيق پيشرفته   ٣٠:١٣  

٩٨دانشجويان ورودي   

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبهسه دكتر سعيدي  الزامي ٣١٠٢٤٥٠ ١٦ ٢  شناسي اقتصادي پيشرفته جامعه 
شوراي  

  شناسيجامعه 
 ١٠  ٠٧/١١/٩٩  شنبهسه

انديشه اجتماعي متفكران مسلمان 

  پيشرفته 
  ١٢-١٠  شنبهسه  دكتر پارسانيا   الزامي ٣١٠٢٢٠٨ ١٦ ٢

شوراي  

  شناسيجامعه 
 ١٠ ٣٠/١٠/٩٩  شنبهسه

٢٧/١٠/٩٩  شنبه   دكتري   ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر علي بابايي  الزامي ٣١٠٢٢٦٠  ١٦  ٢  تحقيق پيشرفته روش   ١٠  

    ٣١٠٢١٤٥  ٠٢  ١٨  رساله 

 
 
  
  
  



  

  

  فرهنگي _شناسي نظري جامعهدانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال دكتري برنامه هفتگي و امتحانات دوره 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه دكتر اباذري  الزامي ٣١٠٢١٩٨ ١٧ ٢  شناسيهاي كالسيك جامعهنظريه
شوراي  

  شناسيجامعه 
٣٠:١٣ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه   

 ١٠ ٣٠/١٠/٩٩  شنبهسه  دكتري   ١٢-١٠  شنبهسه  دكتر پارسانيا   الزامي ٣١٠٢١٧٩ ١٨ ٢  شناسي دين پيشرفته جامعه 

٩١ ٢  پيشرفته روش تحقيق    ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر صادقي   الزامي ٣١٠٢٢٦٠ 
شوراي  

  شناسيجامعه 
 ١٠  ٢٧/١٠/٩٩  شنبه 

٩٨دانشجويان ورودي   

انديشه اجتماعي متفكران مسلمان 

  پيشرفته 
  ١٢-١٠  شنبهسه دكتر پارسانيا  الزامي ٣١٠٢٢٠٨ ١٦ ٢

شوراي  

  شناسيجامعه 
 ١٠ ٢٧/١٠/٩٩  شنبه 

اجتماعي متفكران مسلمان انديشه  

  پيشرفته 
٣٠:١٣  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   كالس دكتري  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  دوشنبه  دكتر شريعتي  الزامي ٣١٠٢٢٠٨ ١٧ ٢  

 ١٠  ٠٤/١١/٩٩  شنبه   دكتري   ١٢-١٠  شنبه  دكتر شريعتي   الزامي ٣١٠٢١٧٩ ٠١ ٢  شناسي دين پيشرفته جامعه 

٣٠:١٣  ٠٤/١١/٩٩  شنبه   دكتري   ١٧:٣٠-١٥:٣٠  شنبه دو  دكتر اباذري   اختياري  ٣١٠٢٢٦٤ ١٦ ٢  شناسي ادبيات پيشرفته جامعه   

   ٣١٠٢١٤٥ ٠٢ ١٨  رساله 

  

  

  

  



  

  مسائل اجتماعيدانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠ اول نيمسال دكتري برنامه هفتگي و امتحانات دوره 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 درسروز و ساعت 
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه دكتر جالئي پور  الزامي ٣١٠٢١٩٨ ١٨ ٢  شناسيهاي كالسيك جامعهنظريه
شوراي  

  شناسيجامعه 
 ١٣:٣٠ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه 

 ١٣:٣٠ ٢٧/١٠/٩٩  شنبه   دكتري   ١٠-٨  دوشنبه  دكتر كالنتري   اختياري  ٣١٠٢١٥٦ ١٦ ٢  جامعه شهري پيشرفته 

٧١ ٢  پيشرفته روش تحقيق    ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر صادقي   الزامي ٣١٠٢٢٦٠ 
شوراي  

  شناسيجامعه 
  ١٠  ٢٧/١٠/٩٩  شنبه 

٨٩دانشجويان ورودي   

 ١٣:٣٠  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   دكتري كالس  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  يكشنبه  دكتر آزاد  الزامي ٣١٠٢٢٤١ ١٨ ٢  شناسي فرهنگ پيشرفته جامعه 

٧١ ٢  روش تحقيق پيشرفته    ١٠-٨  دوشنبه  دكتر صادقي   الزامي ٣١٠٢٢٦٠ 
شوراي  

  شناسيجامعه 
 ١٠ ٢٧/١٠/٩٩  شنبه 

جامعه شناسي نابرابري هاي  

  اجتماعي پيشرفته 
  ١٠  ٠٤/١١/٩٩  شنبه   دكتري   ١٢-١٠  يكشنبه  دكتر نايبي   اختياري  ٣١٠٢٣٤٦ ١٨ ٢

  ١٠  ٢٧/١٠/٩٩  شنبه   دكتري   ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر علي بابايي   الزامي ٣١٠٢٢٦٠ ١٦ ٢  روش تحقيق پيشرفته 

   ٣١٠٢١٤٥ ٠٢ ١٨  رساله 

  

  

  

  



  

  

  رفاه ريزيبرنامه دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

ريزي شوراي برنامه  ١٠-٨  شنبه سه   دكتر شكوري  الزامي ٣١٠٤١٦٥ ٠٣ ٢  نظريه هاي رفاه اجتماعي  ٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه    

٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه   ٥٠٣  ١٢-١٠  يكشنبه   دكتر سعيدي  الزامي ٣١٠٤٢٢٥ ٠٣ ٢  دولت رفاه  

 ١٠ ٣٠/١٠/٩٩  شنبهسه  ٣٠٦  ١٧:٣٠-١٥:٣٠ دوشنبه   الديني دكتر عالء الزامي ٣١٠٤٢٢٨ ٠٣ ٢  برنامه ريزي شهري و منطقه اي 

٣٠:١٣ ٠٧/١١/٩٩  شنبهسه  ٣٠٨  ١٠-٨  يكشنبه   دكتر نجفي اصل  اختياري  ٣١٠٤٢٢٩ ٠٣ ٢  نظريه هاي مشاركت   

٨٩دانشجويان ورودي   

٢٣٠٣١٠٤ ٠٣ ٢     سياستگذاري آموزش و بهداشت  ١٠  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   ٣٠٦  ١٠-٨  يكشنبه   دكتر سعيدي  اختياري  

روش هاي تحليل سياست گذاري  

  اجتماعي 
٤٢٣٣١٠٤ ٠٣ ٢ ريزي شوراي برنامه  ١٧:٣٠-١٥:٣٠ دوشنبه   شيانيدكتر  اختياري    ١٠ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه  

 ١٠ ٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   ٣٠٥  ١٢-١٠ دوشنبه   دكتر محمودي  اختياري  ٣١٠٤١٥٤ ٠٣ ٢  اقتصاد رفاه

٢٢٦٣١٠٤ ٠٣ ٢  رفاه شناسي مطالعاتروش  شنبه سه   دكتر افتخاري  الزامي  ٣٠:٥١ ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه   ٣٠٦  ١٢-١٠   

شنبه سه   ي دكتر افتخار اختياري  ٣١٠٤٢٣٧ ٠٣ ٢  توسعه پايدار گردشگري  ٣٠:١٣  ٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   ٣٠٦  ١٠-٨   

   ٣١٢٠١٢٦ ٠٢ ٤  نامه پايان 

  

  

  

  



  

  

  گردشگري  دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال كارشناسي ارشد دوره و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

 ريزيبرنامه  وگذاري  سياست  اصول 

  توريسم 
٣٠:١٣ ٠٥/١١/٩٩ يكشنبه   ٥٠٣  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه   دكتر سعيدي  الزامي ٣١٠٤٢٣٩ ٠٤ ٢  

  ١٢-١٠  يكشنبه   دكتر فرضي زاده الزامي ٣١٠٤٢٤٠ ٠٤ ٢  روش تحقيق در گردشگري 
شوراي  

  ريزي برنامه
 ١٠ ٢٩/١٠/٩٩  شنبه دو

 ١٠  ٠٧/١١/٩٨  شنبهسه  ٣٠٥  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه سه   دكتر نهاوندي  اختياري  ٣١٠٤٢٣٨ ٠٤ ٢  توريسم فرهنگي 

٤١٣١٠٤٢ ٠٤ ٢  اقتصاد توريسم    ١٢-١٠  شنبه سه   دكتر موسايي الزامي 
شوراي  

  ريزي برنامه
 ١٠ ٠٨/١١/٩٩  چهارشنبه 

٨٩دانشجويان ورودي   

٣٠:١٣ ٢٧/١٠/٩٩  شنبه   ٢١١  ١٢-١٠  يكشنبه   عربستاني دكتر  اختياري  ٣١٠٤٢٤٦ ٠٤ ٢  ميراث فرهنگي در گردشگري  

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه   دكتر شكوري  الزامي ٣١٠٤٢٤٢ ٠٤ ٢  سمينار مسائل توريسم 
شوراي  

  ريزي برنامه
 ١٠ ٠٥/١١/٩٩ يكشنبه 

  ١٢-١٠  شنبه سه   دكتر موسايي الزامي ٣١٠٤٢٤١ ٠٤ ٢  اقتصاد توريسم 
شوراي  

  ريزي برنامه
٠٨/١١/٩٩  چهارشنبه   ١٠ 

٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   ٣٠٦  ١٠-٨  شنبه سه   ي دكتر افتخار اختياري   ٣١٠٤٢٣٧ ٠٣ ٢  توسعه پايدار گردشگري   ٣٠:١٣  

٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   ٣٠٨  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   الديني دكتر عالء اختياري   ٣١٠٤٢٤٥ ٠٤ ٢  كيفيت خدمات در گردشگري  ٣٠:١٣  

    ٣١٢٠١٢٦  ٠٢  ٤  نامه پايان 



  

  

  

  ريزي رفاه اجتماعي برنامهدانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال دكتري برنامه هفتگي و امتحانات دوره 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه   دكتر شكوري  الزامي  ٣١٠٤٢٧٢ ١٢  ٢  نقد نظريه هاي رفاه اجتماعي
شوراي  

ريزي برنامه  
٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   

سياست هاي آموزشي و  

  بهداشتي
  ١٢-١٠  شنبه چهار   دكتر سعيدي  اختياري  ٣١٠٤٢٨٣ ١٢ ٢

شوراي  

ريزي برنامه  
 ١٠ ٢٧/١٠/٩٩  شنبه

ها و فنون برنامه ريزي روش 

  در رفاه اجتماعي
٣٠/١٠/٩٩  شنبهسه  دكتري   ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه چهار   الديني دكتر عالء الزامي ٣١٠٤٢٧٥ ١٢  ٢  ١٠ 

٩٨دانشجويان ورودي   

  ١٢-١٠  شنبه چهار   دكتر سعيدي  الزامي ٣١٠٤٢٧٤ ١٢  ٢  فرهنگ اسالمي و رفاه اجتماعي
شوراي  

  ريزي برنامه
٢٧/١٠/٩٩  شنبه  ١٠ 

٠٨/١١/٩٩  چهارشنبه   دكتري   ١٠-٨  دوشنبه   دكتر محمودي  اختياري  ٣١٠٤٢٧٩ ١٢  ٢  اقتصاد رفاه و اخالق اسالمي   ١٠ 

روش ها و فنون برنامه ريزي 

  در رفاه اجتماعي
٣٠/١٠/٩٩  شنبهسه  دكتري   ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه چهار   الديني دكتر عالء الزامي ٣١٠٤٢٧٥ ١٢  ٢  ١٠ 

    ٣١٢٠١٢٨  ١٢  ١٨  رساله 

  

  

  



  

  شناسي مردم دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠ اول نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

٣٠:١٣  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٧:٣٠-١٥:٣٠ دوشنبه   فردكتر رفيع  الزامي  ٣١٠٣٠٩١ ٠٨  ٢  ي فرهنگيشناسباستان   

 ١٠ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٢-١٠  يكشنبه  دكتر رفعت جاه  الزامي  ٣١٠٣٠٨٢ ٠٨  ٢  روش تحقيق در مردم شناسي 

٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو شناسي شوراي انسان  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ دوشنبه   دكتر فكوهي   الزامي  ٣١٠٨٠٥٩ ٠٨  ٢  انسان شناسيهاي جديد نظريه  

 ١٠ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   ٣٠٣  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ يكشنبه   دكتر انواري   اختياري   ٣١٠٨٠٧٠ ٠٨  ٢  انسان شناسي زيستي و ژنتيك

                     

٨٩دانشجويان ورودي   

٣٠:١٣ ٠١/١١/٩٩ چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ دوشنبه   دكتر ودادهير  اختياري   ٣١٠٨٠٧٣ ٠٨  ٢  پزشكي و سالمت مردم شناسي   

 ١٠ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه   كالس فوق ليسانس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ يكشنبه   دكتر عربستاني  اختياري   ٣١٠٣٠٨٧ ٠٨  ٢  زبان و فرهنگ

٣٠:١٣ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه   ٣٠٨  ١٢-١٠ يكشنبه   دكتر نصرتي اختياري   ٣١٠٨٠٧١ ٠٨  ٢  مردم شناسي اقتصادي ايران   

 ١٠  ٠٦/١١/٩٩ شنبه دو  كالس فوق ليسانس  ١٧:٣٠-١٥:٣٠ دوشنبه دكتر نرسيسيانس   الزامي ٣١٠٨٠٥٨ ٠٨  ٢ شناسي انسان شناختي  زبان 

٣٠:١٣ ٣٠/١٠/٩٩ شنبه سه   ٣٠٧  ١٢-١٠ دوشنبه  دكتر فياض  اختياري   ٣١٠٣٠٣٨ ٠٨  ٢  مردم شناسي دين در ايران   

شنبه سه   دكتر نرسيسيانس  اختياري   ٣١٠٨٠٦١ ٠٨  ٢  فرهنگ  پسامدرن  ٣٠:١٣  ٠٥/١١/٩٩  يكشنبه   ٣٠٨  ١٥:٣٠-١٣:٣٠   

شنبه سه   دكتر نرسيسيانس  اختياري   ٣١٠٣١٢٥ ٠٨  ٢  نشانه شناسي فرهنگي  ١٠  ٠٥/١١/٩٩  يكشنبه   ٣٠٨  ١٧:٣٠-١٥:٣٠ 

    ٣١٢٠١٢٦  ٠٢  ٤  نامه پايان 

  

  

  



  

  شناسيمردمدانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال دكتري دوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

  

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

هاي  بررسي و نقد نظريه

  شناسي مردم 
 ١٠ ٠٦/١١/٩٩ شنبه دو  دكتري كالس  ١٧:٣٠-١٥:٣٠ شنبه  دكتر فكوهي   الزامي ٣١٠٨٠٠٢ ١١  ٢

هاي  بررسي و نقد روش

  شناسي مردم 
 ١٠ ٠١/١١/٩٩ شنبه چهار   دكتري كالس  ١٠-٨  دوشنبه  دكتر ودادهير   الزامي ٣١٠٨٠٠١ ١١  ٢

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩  شنبه  كالس فوق ليسانس  ١٩:٣٠-١٧:٣٠ يكشنبه  دكتر مقصودي   اختياري  ٣١٠٨٠٠٥ ١١  ٢  و خويشاوندي خانوادهشناسي مردم  

 ١٠ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه  شناسي شوراي انسان  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه   انس يسي دكتر نرس  اختياري   ٣١٠٨٠٠٤ ١١  ٢  مردم شناسي زبان 

                    

٩٨دانشجويان ورودي   

 ١٠ ٠٦/١١/٩٩ شنبه دو شناسي شوراي انسان  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  دوشنبه   دكتر فياض  الزامي ٣١٠٨٠٠٨ ١١  ٢ شناسي ايران بعد از اسالممردم 

شناسي سياسي جوامع  مردم

 اسالمي 
٣٠:١٣ ٣٠/١٠/٩٩ شنبه سه  شناسي شوراي انسان  ١٢-١٠  دوشنبه   نادري دكتر   الزامي  ٣١٠٨٠٠٧ ١١  ٢  

٣٠:١٣ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه  شناسي شوراي انسان  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ يكشنبه  دكتر رفعت جاه  اختياري  ٣١٠٨٠٠٩ ١١  ٢  روزمره ايرانشناسي زندگي مردم  

تغيير و تطابق پذيري در جوامع  

  عشايري در ايران  -روستايي
٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه  شناسي شوراي انسان  ١٩:٣٠-١٧:٣٠ شنبه  فردكتر رفيع اختياري   ٣١٠٨٠٤٢ ١١  ٢  

    ٣١٠٢١٤٥  ٠٢  ١٨  رساله 

 
 
 



  

  شناسي جمعيت دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠ اول نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه   دكتر ترابي الزامي ٣١٠٥٠٨٦ ٠٥  ٢  آمار پيشرفته 
شوراي 

  شناسي جمعيت
 ١٠ ٠٤/١١/٩٩  شنبه

  ١٢-١٠  شنبه   دكتر ميرزايي  الزامي ٣١٠٥١١٣ ٠٥  ٢  جمعيت و برنامه ريزي توسعه 
شوراي 

  شناسي جمعيت
 ١٠ ٢٩/١٠/٩٩  شنبه دو

 دراجتماعي هاي نظريهكاربرد 

  شناسي جمعيت
 ١٠ ٠٧/١١/٩٩ شنبه سه   ٣٠٥  ١٠-٨  دوشنبه   دكتر صادقي  الزامي ٣١٠٥١١٦ ٠٥  ٢

  ١٢-١٠  يكشنبه   دكتر محموديان  اختياري  ٣١٠٥٠٩٤ ٠٥  ٢  جمعيت و جامعه
شوراي  

  شناسي جمعيت
 ١٠ ٠١/١١/٩٩ چهارشنبه 

٨٩دانشجويان ورودي   

روند تحوالت و عوامل تعيين 

  مير كننده مرگ و 
  ١٠-٨  يكشنبه   دكتر كوششي  الزامي ٣١٠٥٠٨٩ ٠٥  ٢

شوراي  

  شناسي جمعيت
٣٠:١٣ ٠٦/١١/٩٩ شنبه دو  

  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  دوشنبه   دكتر كوششي  الزامي ٣١٠٥٠٩٥ ٠٥  ٢  نرم افزارهاي جمعيت شناسي
شوراي  

  شناسي جمعيت
٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو  

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩  شنبه   ٣٠٥  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر ترابي الزامي ٣١٠٥١١١ ٠٥  ٢  هاهاي پيشرفته تحليل دادهروش  

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه   دكتر محموديان  الزامي  ٣١٠٥٠٠٦ ٠٥  ٢  سمينار تحقيقات جمعيت شناسي
كالس فوق 

  ليسانس 
٣٠:١٣ ٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه  دكتر ودادهير  الزامي  ٣١٠٥٠٤١ ٠٥  ٢  جمعيت شناسي انسان شناختي
كالس فوق 

  ليسانس 
٣٠:١٣ ٢٨/١٠/٩٨ شنبه   

    ٣١٢٠١٢٦  ٠٢  ٤  نامه پايان 

  



  

  

  

  شناسيجمعيتدانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠ اول نيمسال دكتري دوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

٣٠:١٣ ٠٥/١١/٩٩ يكشنبه   دكتري كالس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه  دكتر جالئي پور  الزامي ٣١٠٥١٠٨ ١٥  ٢  معاصر شناسي جامعههاي نظريهنقد   

٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو  دكتري كالس  ١٢-١٠  يكشنبه  دكتر ترابي الزامي ٣١٠٥٠٣٣ ١٥  ٣  روش هاي تحقيق پيشرفته   

  ١٠-٨  دوشنبه   دكتر عباسي اختياري  ٣١٠٥١٠٧  ١٥  ٢  ايران   جمعيت پويايي
شوراي  

  شناسي جمعيت
٣٠:١٣ ٠٦/١١/٩٩ شنبه دو  

٩٨دانشجويان ورودي   

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر عباسي الزامي ٣١٠٥٠١٩ ١٥ ٣  سمينار تحقيقات جمعيتي 
شوراي  

  شناسي جمعيت
٣٠:١٣  ٠٧/١١/٩٩  شنبه سه   

پيشرفته و روش هاي تحليل آمار 

  نرم افزار 
  ١٢-١٠  شنبه   دكتر ترابي الزامي ٣١٠٥٠٩٧ ١٥ ٢

شوراي  

  شناسي جمعيت
٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو  

   ٣١٠٢١٤٥  ٠٢  ١٨  رساله 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  شهري گرايش توسعه محليرشته  دانشكده علوم اجتماعي ٩٩-١٤٠٠ اول نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

  ١٠ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   ٣٠٧  ١٢-١٠  يكشنبه   دكتر فيروزآبادي  الزامي ٣١٠٩٠٢٣ ٠٩  ٢  توانمند سازي اجتماعات محلي 

 ١٠ ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   ٣٠٧  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه سه   دكتر عنبري  الزامي ٣١٠٩٠١٢ ٠٩ ٢  هاي توسعه با رويكرد محلي نظريه

٣٠:١٣  ٠١/١١/٩٩ چهارشنبه   ٣٠٧  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  دوشنبه   ميرزائي دكتر الزامي ٣١٠٩٠١٥ ٠٩ ٢  شناسي معاصرجامعه هاي نظريه   

  ١٠-٨  يكشنبه   دكتر ايماني  الزامي ٣١٠٩٠٢٥ ٠٩ ٢  شناسي شهري جامعه 
شناسي  شوراي انسان 

  و توسعه 
 ١٠ ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه 

هاي متفكرين مسلمان و انديشه 

  توسعه 
٣٠:١٣ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٠-٨  شنبه سه   دكتر شريعتي  الزامي ٣١٠٩٠١٣ ٠٩  ٢  

٨٩دانشجويان ورودي   

  ١٠ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   ٥٠٣  ١٠-٨  شنبه   دكتر بصيرت الزامي ٣١٠٩٠٢٣ ٠١  ٢  توانمند سازي اجتماعات محلي 

  ١٠ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه   كالس فوق ليسانس  ١٨:٣٠-١٦:٣٠  شنبه   عالءالديني دكتر  الزامي ٣١٠٩٠٢٤ ٠٩  ٢  اسكان غير رسمي و زندگي شهري 

ارزيابي اجتماعي فرهنگي سياستها  

  و طرح هاي توسعه شهري 
  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه   دكتر قادري  الزامي ٣١٠٩٠٢٢ ٠٩  ٢

شناسي  شوراي انسان 

  و توسعه 
٣٠:١٣ ٣٠/١٠/٩٩ شنبه سه   

٣٠:١٣ ٠٧/١١/٩٩ شنبه سه   ٣٠٩  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه   نجاتي حسينيدكتر  اختياري  ٣١٠٩٠٣١ ٠٩  ٢  شهرهاي اسالمي   

٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ دوشنبه   ٣٠٨  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه سه   دكتر شريعتي  اختياري  ٣١٠٩٠٢٩ ١٠  ٢  دين و توسعه   

   ٣١٢٠١٢٦  ٠٢  ٤  نامه پايان 

 



  

  

  روستايي گرايش توسعه محليرشته  علوم اجتماعيدانشكده  ٩٩-١٤٠٠ اول نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   ٣٠٨  ١٠-٨ دوشنبه   دكتر فيروزآبادي  الزامي ٣١٠٩٠١٠ ١٠ ٢  روش تحقيق كمي   

  ١٢-١٠  يكشنبه   ايماني  دكتر الزامي ٣١٠٩٠١٢ ١٠ ٢  هاي توسعه با رويكرد محلي نظريه
شناسي  شوراي انسان 

  و توسعه 
 ١٠ ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه 

٣٠:١٣  ٠١/١١/٩٩ چهارشنبه   ٣٠٧  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  دوشنبه   دكتر حسين ميرزايي  الزامي ٣١٠٩٠١٥ ٠٩ ٢  شناسي معاصرجامعه هاي نظريه   

 ١٠  ٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه   ٣٠٦  ١٢-١٠ دوشنبه   رستمعلي زاده دكتر  الزامي ٣١٠٩٠١٩ ١٠ ٢  شناسي روستايي جامعه 

هاي متفكرين مسلمان و  انديشه

  توسعه
  ١٠-٨  شنبه سه   دكتر شريعتي  الزامي ٣١٠٩٠١٣ ٠٩  ٢

كالس فوق  

  ليسانس
٣٠:١٣ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه   

٨٩دانشجويان ورودي   

 ١٠ ٠٧/١١/٩٩ شنبه سه   ٣٠٧  ١٢-١٠  شنبه سه   دكتر عنبري  الزامي ٣١٠٩٠١٨ ١٠  ٢  محيط زيست و توسعه 

١٤٣١٠٩٠ ١٠  ٢  جمعيت، مهاجرت و توسعه   ٨ ٣٠/١٠/٩٩ شنبه سه   ٣٠٧  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  شنبه سه   دكتر صادقي  الزامي 

٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ دوشنبه   ٣٠٨  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  شنبه سه   دكتر شريعتي  اختياري  ٣١٠٩٠٢٩ ٠٩  ٢  دين و توسعه   

  ١٠-٨ دوشنبه   دكتر ازكيا/دكتر عبدالهي  الزامي ٣١٠٩٠١١ ١٠ ٢  روش تحقيق كيفي
كالس فوق  

  ليسانس
٣٠:١٣ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه   

(طرح هاي  توسعه در ايران 

  ملي و محلي) 
 ١٠ ٢٨/١٠/٩٩  يكشنبه  ٣٠٨  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ دوشنبه   دكتر ايماني  اختياري  ٣١٠٩٠٣٥ ١٠  ٢

   ٣١٢٠١٢٦  ٠٢  ٤  نامه پايان 

  



  

  

  توسعه اجتماعي روستاييدانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠ اول نيمسال دكتري دوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

انديشه اجتماعي متفكرين 

  مسلمان 
٣٠:١٣ ٠٧/١١/٩٩ شنبه سه   دكتري كالس  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  دوشنبه   دكتر نوربخش  الزامي ٣١٠٢٢٠٨  ١٩ ٢  

هاي كالسيك و نقد و بررسي نظريه 

  شناسي معاصر جامعه
٠٣٢٣١٠٢ ١٩ ٢   ١٠-٨  دوشنبه  دكتر ميرزايي  اختياري  

شناسي  شوراي انسان 

  توسعه و 
 ١٠ ٠٤/١١/٩٩ شنبه 

 ١٠  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   دكتري كالس  ١٢-١٠ دوشنبه  دكتر عنبري  الزامي ٣١٠٢٢٣١ ١٩ ٢  هاي توسعه روستايينقد نظريه 

                   

٨٩دانشجويان ورودي   
هاي كالسيك و نقد و بررسي نظريه 

  شناسي معاصر جامعه
  ١٠-٨  دوشنبه  دكتر ميرزايي  اختياري  ٣١٠٢٢٣٠ ١٩ ٢

شناسي  شوراي انسان 

  و توسعه 
 ١٠ ٠٤/١١/٩٩ شنبه 

سمينار مسائل روستايي و 

  عشايري 
٣٠:١٣  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   دكتري كالس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ دوشنبه   دكتر فيروزآبادي  الزامي ٣١٠٢١٣١ ١٩ ٢  

٠٠٠٣١٠٢ ١٩ ٢  جامعه شناسي جامعه اطالعاتي   ١٨:٣٠-١٦:٣٠ شنبه سه  ايماني جاجرمي دكتر  اجباري  
شناسي  شوراي انسان 

  و توسعه 
٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩  شنبه دو  

                   

    ٣١٠٢١٤٥  ٠٢  ١٨  رساله 

  

  

 



  

 
  

  

  فلسفه علوم اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

٣٠:١٣ ٠٥/١١/٩٩ يكشنبه   ٥٠٢  ١٢-١٠ يكشنبه  دكتر حسين زاده يزدي  الزامي  ٣١٠٧٠٥٣ ٠٧  ٢ ١اجتماعي علوم شناسيروشو فلسفه   

 هاي نظريه و مكاتب  نقد و بررسي

  ١ شناسي جامعه
٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو  ٥٠٣  ١٥-١٣ شنبهسه  دكتر پارسانيا  الزامي  ٣١٠٧٠٢٦ ٠٧ ٢  

  ١٠ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه   ٥٠٢  ١٠-٨ يكشنبه  هادكتر جمشيدي  الزامي ٣١٠٧٠٥١ ٠٧ ٢ مسلمان  اجتماعي متفكران انديشه

 ١٠ ٠٧/١١/٩٩ شنبه سه   ٣٠٧  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ يكشنبه   دكتر صبوريان  اختياري  ٣١٠٧٠٥٧ ٠٧  ٢  تاريخ انديشه اجتماعي 

بررسي و نقد جامعه شناسي علم  

  معرفت و 
٣٠:٥١ ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   ٥٠٣  ١٠-٨ يكشنبه  دكتر زائري  اختياري  ٣١٠٧٠٤٣ ٠١  ٢  

٩٨دانشجويان ورودي   

٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   ٢٠١  ١٧:٣٠-١٥:٣٠ شنبه سه   دكتر حاجي حيدري الزامي  ٣١٠٧٠٥٠ ٠٧  ٢  فلسفه علم   ١٠ 

 متفكران اجتماعي انديشه شناسيروش

  مسلمان 
  ١٠ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه   ٥٠٢  ١٢-١٠ شنبه سه   دكتر بوذري نژاد  الزامي ٣١٠٧٠٥٢ ٠٧  ٢

٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو  ٣٠٨  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ شنبه سه   دكتر صبوريان  اختياري  ٣١٠٧٠١٦ ٠٧  ٢  جامعه شناسي دين   

                     

    ٣١٢٠١٢٧  ٠٢  ٦  نامه پايان 

  



  

  

                                                                                                                   
 

  مسلمين  دانش اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

و 

 احد 

 گروه
شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

 هاي نظريه و مكاتب  نقد و بررسي

  ١ شناسي جامعه
٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو  ٥٠٣  ١٥-١٣ شنبهسه  دكتر پارسانيا  الزامي  ٣١٠٧٠٢٦ ٠٧ ٢  

٣٠:١٣ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه  ٥٠٢  ١٢-١٠ يكشنبه   هادكتر جمشيدي  الزامي  ٣١٠٧٠٣٢ ٠٧ ٢ ١هاي اجتماعي مسلمين نظريه   

 ١٠  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه  ٥٠٢  ١٢-١٠  شنبه  دكتر صبوريان  الزامي  ٣١٠٧٠٣١ ٠٧ ٢  انديشه اجتماعي در منابع اسالمي

٣٠:١٣ ٣٠/١٠/٩٩ شنبه سه  ٥٠٢  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ يكشنبه  دكتر حسين زاده يزدي  الزامي ٣١٠٧٠٣٠ ٠٧ ٢ فلسفه علوم اجتماعي تطبيقي  

 ١٠ ٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه  ٥٠٣  ١٠-٨  يكشنبه   دكتر بوذري نژاد  اختياري   ٣١٠٧٠٣٤ ٠٧ ٢  تحوالت علوم و فلسفه اسالمي

٩٨دانشجويان ورودي   

٣٠:١٣  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه  ٣٠٥  ١٢-١٠  شنبه چهار  قائمي نيكدكتر  اختياري  ٣١٠٧٠٤١ ٠٧  ٢  هاي اسالميجامعه شناسي جنبش   

٣٠:١٣  ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو ٥٠٣  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  دوشنبه   دكتر فياض اختياري  ٣١٠٧٠٣٥ ٠٧  ٢  اجتماعي در اسالم  - تاريخ فقه سياسي  

 ١٠ ٠٤/١١/٩٩  شنبه  ٥٠٢  ١٢-١٠ يكشنبه   دكتر اويسي-دكتر جمشيديها اختياري  ٣١٠٧٠٣٦ ٠٧  ٢  جامعه شناسي انقالب اسالمي 

نقد و بررسي جامعه شناسي علم و 

  معرفت
٣٣١٠٧٠٤ ٠٧  ٢ ٣٠:١٣  ٠١/١١/٩٩ چهارشنبه  ٣٠٨  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ يكشنبه   دكتر عيوضي اختياري    

روش هاي تحقيق در علوم  

  اجتماعي شناسي 
٢٨٣١٠٧٠ ٠٧  ٢  ١٠  ٠٥/١١/٩٩  شنبه يك ٣٠٧  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  شنبهسه  دكتر سليماني  الزامي 

    ٣١٢٠١٢٧  ٠٢  ٦  نامه پايان 



  

  

  

  

  دانش اجتماعي مسلمين دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال دكتري دوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

شنبه سه  دكتر بوذري نژاد  الزامي ٣١٠٧٠٦٢ ٠٧  ٢ تحليل ادوار علوم عقلي   ١٠  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   ٥٠٣  ١٠-٨ 

در    رگذار يتأثغربي   انديشمندان 

  اسالم جهان  
شنبه سه  دكتر حسين زاده يزدي  الزامي ٣١٠٧٠٦٦ ٠٧  ٢ ٣٠:١٣ ٣٠/١٠/٩٩ شنبه سه   ٥٠٢  ١٧-١٥   

شنبه سه   دكتر پارسانيا  الزامي  ٣١٠٧٠٦٥ ٠٧  ٢ مسلمين  اجتماعيتفكر شناسيروش  ١٠ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه  ٥٠٢  ١٢-١٠ 

                  

٨٩دانشجويان ورودي   

شنبه سه  هادكتر جمشيدي  اختياري  ٣١٠٧٠٦٨ ٠٧  ٢  بازشناسي تفكر اجتماعي مسلمين ٣٠:١٣ ٢٧/١٠/٩٨ شنبه  ٥٠٢  ١٢-١٠   

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٨ شنبه  ٥٠٢  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ دوشنبه   دكتر شجاعي زند  اختياري  ٣١٠٧٠٧١ ٠٧  ٢  جامعه شناسي دين   

 جهان در نظري معاصر هايچالش

  ٢ اسالم
٣٠:١٣  ٠٦/١١/٩٩  دوشنبه  ٥٠٢  ١٧:٣٠-١٥:٣٠ دوشنبه  دكتر نوربخش  اختياري  ٣١٠٧٠٦٧ ٠٧  ٢  

                       

    ٣١٠٢١٤٥  ٠٢  ١٨  رساله 

  
  
  
  



  

  

  علوم ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس

نوع 

 درس
 نام استاد 

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩دانشجويان ورودي 

 ١٠ ٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   ٣٠٢  ١٥:٣٠-١٣:٣٠ يكشنبه  دكتر راودراد  الزامي  ٣١٠١١٢٠ ٠٦  ٢ شناسي سينما جامعه 

 ١٠ ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو  ٣٠٥  ١٠-٨ يكشنبه   دكتر منتظرقائم  الزامي  ٣١٠١١١٩ ٠٦  ٢ ارتباطات و توسعه 

 ١٠ ٠٦/١١/٩٩ شنبه دو  كالس دكتري   ١٧:٣٠-١٥:٣٠ يكشنبه  دكتر عبداللهيان  الزامي  ٣١٠١١٢١ ٠٦  ٢ هاي پژوهش در ارتباطاتروش

  ١٢-١٠ شنبهسه دكتر دهقان  الزامي  ٣١٠٦٠٢٦ ٠٦  ٢ ها و مفاهيم ارتباطات جمعينظريه
ريزي و  شوراي برنامه

  ارتباطات
 ١٠ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه 

٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٩:٣٠-١٧:٣٠ دوشنبه  دكتر قنبري الزامي  ٣١٠٦٠٧٤ ٠٦  ٣  ي ارتباطي ها ام يپتحليل محتوا و گفتمان   ٣٠:١٣  

٩٨دانشجويان ورودي   
(عنوان  هاي اجتماعي  ها و گروهرسانه

قابل اخذ در سامانه جامع آموزش: حقوق 

  و مسئوليت هاي اجتماعي روزنامه نگار)

٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   ٣٠٦  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر منتظرقائم   اختياري   ٣١٠٦٠٨٣ ٠٦  ٢  ٣٠:١٣  

تكنولوژي هاي جديد ارتباطات (عنوان 

قابل اخذ در سامانه جامع آموزش:  

  ارتباطات سازماني)

٣٠:١٣ ٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   ٣٠٨  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  دوشنبه   دكتر شاه قاسمي   اختياري   ٣١٠٦٠٧٧ ٠٦  ٣  

سمينار نقد فيلم (عنوان قابل اخذ در  

حقوق  يمبانسامانه جامع آموزش:  

  ) ارتباطات يالمللنيب

٣٠:١٣ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه   ٣٠٨  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  يكشنبه   دكتر كوثري الزامي  ٣١٠٦٠٧٢  ٠٦  ٣  

    ٣١٢٠١٢٦  ٠٢  ٤  نامه پايان 

  

  



  

  

  مطالعات فرهنگي و رسانه  دانشكده علوم اجتماعي گرايش  ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال كارشناسي ارشددوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

شنبه سه   كالس دكتري   ١٧:٣٠-١٥:٣٠ شنبه دكتر عبداللهيان   الزامي  ٣١٠٦٠٢٩ ٠٦  ٢ روش تحقيق در مطالعات فرهنگي  ٣٠:١٣ ٠٧/١١/٩٩  

 ١٠ ٠٥/١١/٩٩ يكشنبه   ٣٠٥  ١٣-١٠  يكشنبه  دكتر عاملي  الزامي  ٣١٠٦٠٢٨ ٠٦  ٣ مطالعات فرهنگ مجازي 

 ١٠ ٣٠/١٠/٩٩ شنبه سه   ٣٠٨  ١٢-١٠ شنبهسه  بهار  دكتر  الزامي  ٣١٠٦٠٦٤ ٠٦  ٢ تاريخ تحوالت فرهنگي در ايران

٢٧/١٠/٩٩  شنبه  ٥٠٢  ١٨:٣٠-١٥:٣٠  يكشنبه  دكتر كوثري   الزامي  ٣١٠٦٠٣٠ ٠٦  ٣  نظريه هاي فرهنگي   ١٠ 

                   

٨٩دانشجويان ورودي   

٠٨/١١/٩٩ چهارشنبه   كالس فوق ليسانس  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  دوشنبه   دكتر بيچرانلو   الزامي  ٣١٠٦٠٣٣ ٠١ ٢  شدن و فرهنگ جهاني   ١٠ 

٠٤/١١/٩٩  شنبه  كالس فوق ليسانس  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر كوثري   الزامي  ٣١٠٦٠٣٢ ٠٦ ٢  هاي جمعي و فرهنگ مردميرسانه  ٣٠:١٣  

  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  يكشنبه  قنبري دكتر  اختياري   ٣١٠٦٠٦٨ ٠٦ ٢  هاي فرهنگي نقد سياست
ريزي  شوراي برنامه

  و ارتباطات 
٢٩/١٠/٩٩  دوشنبه   ١٠ 

مطالعات انتقادي زندگي روزمره  

  در ايران 
  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  يكشنبه    دكتر بهار   اختياري   ٣١٠٦٠٥٢  ٠٦ ٢

ريزي  شوراي برنامه

  و ارتباطات 
٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   ٨ 

٠١/١١/٩٩  چهارشنبه   ليسانسكالس فوق   ١٢-١٠  شنبهسه  دكتر نوربخش   اختياري   ٣١٠٢٢٥٣  ٠٦  ٣  جامعه شناسي فرهنگي   ١٠ 

    ٣١٢٠١٢٦  ٠٢  ٤  نامهپايان
  
  
  
  
  



  

  

  علوم ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي گرايش ٩٩-١٤٠٠اول  نيمسال دكتري دوره  و امتحانات برنامه هفتگي 

 نام درس
  تعداد 

 و احد 
 گروه

شماره 

  درس
 نام استاد  نوع درس

 روز و ساعت درس
 شماره كالس

 برنامه امتحان 

 ساعت  تاريخ  روز ساعت  روز

 ٩٩نشجويان ورودي دا

٣٠:١٣ ٠٥/١١/٩٩ يكشنبه   كالس دكتري  ١٠-٨  يكشنبه  دكتر عاملي  الزامي ٣١٠٦٠٣٧ ١٤ ٢ فرهنگ مجازي   

شنبه سه   كالس دكتري  ١٧:٣٠-١٥:٣٠ شنبهسه  دكتر عبداللهيان  الزامي ٣١٠٦٠٣٨ ١٤ ٢ روش تحقيق در ارتباطات   ٠٧/١١/٩٩  ١٠ 

  ١٩:٣٠-١٧:٣٠ دوشنبه  دكتر منتظرقائم  الزامي ٣١٠٦٠٥١ ١٤ ٢ رسانه ها و ارتباطات جهاني 
شوراي  

ريزي و  برنامه

  ارتباطات

٣٠:١٣ ٢٩/١٠/٩٩ شنبه دو  

 ٩٨دانشجويان ورودي 

 ١٠ ٢٧/١٠/٩٩ شنبه   كالس دكتري  ١٠-٨  چهارشنبه   دكتر نمكدوست   اختياري  ٣١٠٦٠٢٠ ١٤ ٢  هاي ژورناليسم نوين نظريه 

  ١٥:٣٠-١٣:٣٠  دوشنبه   دكتر بهار  الزامي ٣١٠٦٢٨٩ ١٤ ٢  ايرانمطالعه صنايع فرهنگي در 
شوراي  

ريزي و  برنامه

  ارتباطات

٠٦/١١/٩٩  دوشنبه   ٣٠:١٣  

 اختياري  ٣١٠٦٠٤٨ ١٤ ٢  اياخالق رسانه 
دكتر دهقان / دكتر  

  راودراد 
  ١٩:٣٠-١٧:٣٠  شنبهسه

كالس فوق  

  ليسانس
٣٠:١٣ ٣٠/١٠/٩٩ شنبه سه   

 گذاريسياست  مطالعه تطبيقي 

  ايرسانه 
  ١٧:٣٠-١٥:٣٠  دوشنبه   دكتر كوثري  اختياري   ٣١٠٦٠٣٩ ١٤ ٢

شوراي  

ريزي و  برنامه

  ارتباطات

٣٠:١٣ ٠٤/١١/٩٩ شنبه   

    ٣١٠٢١٤٥  ٠٢  ١٨  رساله 

  


