
 
 دانشگاه عدالت95-96نیمسال دوم  آزمون های جامع و شرایط شرکت در دروس ،زمانبندی 

 رشته روز تاریخ نام دروس مواد امتحان

های جدید مطالعات تطبیقی در نظریه  -2روشهای پژوهش در رشته های میان رشته ای -1

 جهانی شدن و شهر -4مدیریت شهری -3شهرسازی 
 شهرسازی  یکشنبه 19/6/96

                        تحقیق در متون و اسناد بین المللی -3حقوق بشر  -2متون حقوقی پیشرفته -1

 نقد و بررسی مکاتب در حقوق بین الملل -4
 حقوق بین الملل دوشنبه 20/6/96

                     استراتژی مدیریت امور فرهنگی  -2ی سازمان و مدیریت اه نقد و بررسی نظریه-1

 تحلیل آماری و روش تحقیق -4خط مشی گذاری و تحلیلی سیاست های فرهنگی دولت  -3
 مدیریت فرهنگی سه شنبه 21/6/96

 علوم اقتصادی چهارشنبه 22/6/96 سیاستهای پولی-4تئوری های پولی-3اقتصاد کالن -2اقتصاد خرد -1

 روانشناسی سالمت شنبه 25/6/96 ارتقاء سالمت و پیشگیری از بیماری-4استرس-3روانشناسی سالمت -2روانشناسی رشد-1

 روانشناسی بالینی شنبه 25/6/96 روانشناسی رشد-4نظریه های روان درمانی-3آسیب شناسی روانی -2روانشناسی بالینی -1

 فقه و مبانی حقوق اسالمی یکشنبه 26/6/96 قواعد فقه-4جزائیفقه -3فقه معامالت-2اصول-1

بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کالمی -2بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران -1

 مسئولیت دولت-4حقوق بشر-3
 حقوق عمومی یکشنبه 26/6/96

 حقوق جزا و جرم شناسی دوشنبه 27/6/96 جزا ن فقهومت-4آئین دادرسی کیفری-3حقوق جزای اختصاصی-2جزای عمومی  قحقو-1

مبانی فلسفی تئوری های سازمان و  -3بازاریابی صنعتی  -2بازاریابی و رفتار مصرف کننده -1

بازاریابی بین المللی پیشرفته                     -5رفتار و توسعه و تحول مبانی تئوریهای  -4مدیریت 

 (5و 4و 3درس به انتخاب دانشجو از ردیفهای  3درس از  2)

 مدیریت بازرگانی چهارشنبه 29/6/96

تحلیل رفتاری  -3تئوری خط مشی گذاری عمومی  -2اجرا و ارزشیابی خط مشی گذاری عمومی-1

سمینار در مسائل تصمیم  -5سفی تئوری های مدیریت دولتی لمبانی ف -4اداری در سازمانهای 

 (5و 4و 3درس به انتخاب دانشجو از ردیفهای  3درس از  2گیری و خط مشی گذاری عمومی)

 مدیریت دولتی پنج شنبه 30/6/96

دارا  با مقطع دکتری خواهد بود ودانشجویانوز مذکور ردر 15-17و  13-15و  10-12و  8-10به ترتیب شماره ساعت  ساعات برگزاری آزمون    

 ذیل می توانند در آزمون جامع شرکت کنند.شرایط بودن 

با کسب میانگین توسط گروه( شده اتمام واحد های درسی الزم )هجده واحد اصلی و تخصصی و عالوه بر آن، دروس پیش نیاز تعیین   -1

 .16حداقل 

 )تسویه حساب با امورمالی دانشگاه( ( در سیستم گلستان 95-96 دومری )درس آزمون جامع در نیمسال جاانتخاب  -2

 .تکمیل مدارک پرونده دانشجویی -3

 که بیش از دو سال از تاریخ آزمون مذکور نگذشته باشد.(50)با نمره قبولی حداقل  مورد تایید وزارت علومدارا بودن گواهی آزمون زبان  -4

مردود و دانشجویانی  14از دروس مذکور شده باشند قبول،کمتر از  16*** دانشجویانی که در این آزمون موفق به کسب معدل حداقل 

شده باشد تنها یکبار در آزمون شفاهی شرکت می نمایند و درصورت توفیق در آزمون  99/15تا  14که نمره میانگین دروس آنها از 

 ل خواهند بود. شفاهی،  در آزمون جامع قبو

 و دانشجویی تحصیالت تکمیلی ،آموزش  معاونت                                                                                                   

 


