
نام استادساعتزمان نام_درس

(کاظم ھارونکاليي)1399/06/2013:00زبان تخصصي ٢

(حميد رضا فالح الجيمي)1399/06/2014:00مديريت زنجيره تامين بين المللي و واردات

(رستمي)1399/06/2014:00آزمون ھاي روان شناختي ١ 

(کاظم ھارونکاليي)1399/06/2013:00زبان تخصصي ١

(علي اكبراشرف پور)1399/06/2213:00آمار و احتماالت مهندسي

(علي اكبراشرف پور)1399/06/2213:00آمار کاربردي ٢

(علي اكبراشرف پور)1399/06/2213:00آمار و احتماالت 

(عباسپور-ارکيده)1399/06/2214:00ارزشيابي دوره ھاي آموزشي 

(کريم غالمزاده اعلم)1399/06/2214:00تحليل پيام ھاي ارتباطي

(رستمي)1399/06/2215:00روان سنجي

(اسمعيلي - سمانه)1399/06/2313:00فنون مشاوره و روان درماني

(کاظم ھارونکاليي)1399/06/2314:00بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسالمي 

(کاظم ھارونکاليي)1399/06/2314:00سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

(ابوالحسن حسيني)1399/06/2414:00مديريت رفتار مصرف كننده

(عابد حسين پور)1399/06/2413:00امور مالي بين الملل

(سيد علي ھاشمي)1399/06/2413:00آموزه ھاي روان شناختي در قرآن وحديث ١

(کريم غالمزاده اعلم)1399/06/2414:00روش ھاي تحقيق (٢)

(کريم غالمزاده اعلم)1399/06/2414:00روش تحقيق ١

(عابد حسين پور)1399/06/2413:00ماليه عمومي 

نيکزاد1399/06/2513:00سيستم ھاي اطالعاتي مديريت  نيکزاد1399/06/2513:00سيستم ھاي اطالعاتي مديريت 

(کاظم ھارونکاليي)1399/06/2513:00حسابداري پيشرفته ١

(الدن شريف تبار عربي)1399/06/2513:00حسابداري پيشرفته ٢

نيکزاد1399/06/2513:00مديريت توليد 

(عباسپور-ارکيده)1399/06/2514:00روش ھاي تدريس در آموزش و بهسازي منابع انساني 

(الدن شريف تبار عربي)1399/06/2613:00حسابداري ميانه ٢

(ساالريان-جهان آرا)1399/06/2613:00روانشناسي كودكان با نيازھاي ويژه ١

(اسمعيلي - سمانه)1399/06/2713:00روانشناسي فيزيولوژيك

(حميد رضا فالح الجيمي)1399/06/2713:00كاربرد تئوري تصميم گيري

(مهري بهار)1399/06/2713:00مباني مطالعات انتقادي در ارتباطات

(تقي آزاد ارمكي)1399/06/2714:00نظريه ھاي جامعه شناسي  ٢

(تقي آزاد ارمكي)1399/06/2714:00بينش ھاي جامعه شناختي٢

(محمد نجفي)1399/06/2715:00تاريخ فرھنگ و تمدن اسالمي 

(ماشا اله خاني)1399/06/2914:00تفسير موضوعي قرآن کريم

(الدن شريف تبار عربي)1399/06/3013:00مباحث جاري در حسابداري

(مهري بهار)1399/06/3014:00جامعه شناسي سينما

(تقي آزاد ارمكي)1399/06/3014:00انديشه ھاي اجتماعي متفکران اسالمي

(ساالريان-جهان آرا)1399/06/3015:00شيوه ھاي اصالح و تغيير رفتار

(ساالريان-جهان آرا)1399/06/3014:00روانشناسي شخصيت

(علي اكبراشرف پور)1399/06/3013:00پژوھش عملياتي ١

(علي اكبراشرف پور)1399/06/3013:00پژوھش عملياتي ١

(ابوالحسن حسيني)1399/06/3015:00مديريت منابع انساني پيشرفته

(ابراھيم پرسيان)1399/06/3113:00روان شناسي يادگيري

(عابد حسين پور)1399/07/0113:00اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي 

نيکزاد1399/07/0113:00مباني سازمان و مديريت

(کاظم ھارونکاليي)1399/07/0113:00حسابداري مالياتي

دکتر حسينی1399/07/0113:00نظريه ھاي سازمان و مديريت پيشرفته 



نيکزاد1399/07/0213:00مديريت منابع انساني

برھانی فر1399/07/0213:00مديريت مالي ٢ 

نيکزاد1399/07/0213:00سيستم ھاي اطالعاتي حسابداري 

(کاظم ھارونکاليي)1399/07/0213:00حسابداري صنعتي ٣

(علي اكبراشرف پور)1399/07/0213:00رياضي مهندسي

(اسمعيلي - سمانه)1399/07/0213:00آسيب ھاي رواني ٢

(اسمعيلي - سمانه)1399/07/0213:00روانشناسي تحولي ٢

(اسمعيلي - سمانه)1399/07/0313:00روانشناسي اجتماعي

(اسمعيلي - سمانه)1399/07/0313:00آزمون ھاي روان شناختي ٢

پهلوانی1399/07/0313:00فارسي عمومي

موسوی1399/07/0313:00تربيت بدني ٢

(ماشا اله خاني)1399/07/0313:00انديشه اسالمي ١ ( مبدا و معاد )

(ماشا اله خاني)1399/07/0413:00اصول روانشناسي باليني

(اسمعيلي - سمانه)1399/07/0413:00روانشناسي اجتماعي كاربردي

(اسمعيلي - سمانه)1399/07/0413:00انديشه اسالمي ٢( نبوت و امامت )

(محمد نجفي)1399/07/0413:00انقالب اسالمي و ريشه ھاي ان
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