
لیست دروس ارائه شده دروس عمومی ارائه شده در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400
اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروهنام درسکد درس
(رنجی یونس)(ش8:0تا10:0)121400/04/2610:00اندیشه اسالمی 999101
(رنجی یونس)(ش10:0تا12:0)121400/05/0608:00اندیشه اسالمی 999112
(نقی پور لیال)(د16:0تا18:0)121400/04/1214:00تفسیر موضوعی قرآن 99912
(مختاري سیامک)(ش8:0تا10:0)121400/04/2408:00اخالق اسالمی 99913
(ارجمند زاده حبیب)(ش14:0تا16:0)121400/04/3114:00انقالب اسالمی ایران 99914
(ارجمند زاده حبیب)(د14:0تا16:0)221400/04/3114:00انقالب اسالمی ایران 99914
(حاتم زاده امیر)(د18:0تا19:30)(ش18:0تا19:30)131400/04/1914:00فارسی 99915
(موثقی نسیم)(د9:30تا11:30)121400/05/0208:00ریاضیات پیش دانشگاهی 99916
(فرضعلی پور سلمان)(ش18:0تا20:0)111400/04/2116:00تربیت بدنی 999181
(ارجمند زاده حبیب)(ش10:0تا12:0)121400/05/0208:00تاریخ تحلیلی صدر اسالم 99921
(مختاري سیامک)(ش10:0تا12:0)121400/04/1208:00دانش جمعیت و خانواده99922
(احمدي کاروانسرایی نگار)(چ9:30تا11:0)(ي9:30تا11:0)131400/05/0314:00زبان خارجی عمومی99923
(فرضعلی پور سلمان)(ش12:0تا14:0)111400/04/1516:00ورزش 1 ( تربیت بدنی 2) 99926



لیست دروس ارائه شده رشته کاردانی پیوسته حسابداري بازرگانی در نیمسال دوم 1399-1400
ورودیهاي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانتعدادگروهنام_درسکد درس
991(ترکاون نژاد نقده مهسا)(چ11:0تا12:30)(ي11:0تا12:30)131400/04/2010:00ریاضی عمومی13031
981-991(دهقان - بیتا)(چ14:0تا15:30)(د8:0تا9:30)131400/04/1710:00بهایابی (2)13033
981-982(رضازاده-حامد)(س16:0تا18:0)121400/05/0410:00مالیاتی (1)13035
981-982(مرادپور علی)(س14:0تا16:0)121400/04/2114:00مالیاتی (2)13036
981-982(دهقان - بیتا)(چ11:0تا13:0)(س11:0تا13:0)131400/04/1308:00حسابداري مالی (1)13037
981-982(بایبوردي اتابک)(د11:0تا13:0)(ي11:0تا13:0)131400/04/1208:00حسابداري مالی (2)13038
981(حسین پور وحید)(چ17:0تا18:30)(ي17:0تا18:30)131400/04/3108:00مالی (1)13039
981-982(جداري محمدرضا)(س18:0تا19:30)(د15:30تا17:0)121400/04/1610:00کنترل هاي داخلی 13041
981-982(محبی حیدرلو سوسن)(س8:0تا9:30)(ي8:0تا9:30)121400/10/2410:00نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري13042
981(گورانی پویا)(س18:0تا20:0)121400/05/0510:00آشنایی با بورس و اوراق بهادار13043
982(علیمحمدي اصل ابراهیم)(چ8:0تا10:0)121400/04/2010:00روش تحقیق و مهارت ارائه13051
991(نشاطی زاده لعیا)(چ15:30تا17:0)(د9:30تا11:0)131400/04/2908:00اقتصاد خرد13053
981-991(حسین پور وحید)(د17:0تا18:30)(ي15:30تا17:0)131400/04/1508:00حسابداري شرکت ها (1)13054
981-982(محبی حیدرلو سوسن)(چ15:30تا17:0)(س9:30تا11:0)131400/04/2210:00حسابداري شرکت ها (2)13055
982-981(دهقان - بیتا)(0:0تا0:0*)--12کارآموزي13056
982-991زبان خارجه عمومی 99923
991اخالق اسالمی 99913
991اندیشه اسالمی 999101
982ریاضی پیش 99916
982فارسی 99915
981ریاضی پیش 99916
981زبان پیش 99917

طبق برنامه اعالمی در برنامه دروس عمومی و سیستم مدیریت آموزشی 



لیست دروس ارائه شده رشته هاي کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کامپیوتر در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400

تاریخ امتحانمقطعواحدگروه نام درسکد درس

ان
متح

ن ا
زما

اساتید درسبرنامه درس
ده

ه ش
رائ

ي ا
یها

ود
 ور

-(ترکاون نژاد نقده مهسا)(چ11:0تا12:30)(ي11:0تا12:30)1400/04/2010:00کاردانی پیوسته13ریاضی عمومی 11503
-(عزیزي پریسا)(پ8:0تا9:30)(د9:30تا11:0)1400/04/2108:00کاردانی پیوسته12ریاضی کاربردي11505
-(جعفري مهدي)(د14:0تا15:30)(ي14:0تا15:30)1400/04/2310:00کاردانی پیوسته12آمار و احتماالت11506
-(فیروز  نسرین)(س14:0تا16:0)1400/04/2908:00کاردانی پیوسته13سخت افزار کامپیوتر ( 2) 11508
-(گروه کامپیوتر)(د14:0تا16:0)1400/04/2808:00کاردانی پیوسته11شیوه ارائه نوشتاري و گفتاري 11510
-(گروه کامپیوتر)(س8:0تا9:30)(د8:0تا9:30)1400/04/3110:00کاردانی پیوسته12زبان فنی 11512
-(حبیب زاده شریف رامین)(ش16:0تا18:0)1400/05/0208:00کاردانی پیوسته11آزمایشگاه نرم افزارهاي گرافیکی 11515
-(قره پاشا ساسان)(چ14:0تا15:30)(ش14:0تا15:30)1400/04/2410:00کاردانی پیوسته12شبکه هاي محلی کامپیوتري 11519
-(قره پاشا ساسان)(چ14:0تا15:30)1400/04/2410:00کاردانی پیوسته11کارگاه شبکه هاي محلی کامپیوتري 11520
-(فیروز  نسرین)(س11:0تا13:0)(د11:0تا13:0)1400/05/0510:00کاردانی پیوسته13برنامه سازي پیشرفته ( 2) 11522
-(بابازاده امین)(ي17:0تا18:30)(ي15:30تا17:0)1400/04/1308:00کاردانی پیوسته12مبانی مهندسی نرم افزار 11523
-(مصدري محمد)(ي8:0تا9:30)(ش11:0تا12:30)1400/04/1510:00کاردانی پیوسته12پایگاه داده 11525
-(مصدري محمد)(ي9:30تا11:30)1400/04/1614:00کاردانی پیوسته11آزمایشگاه پایگاه داده11526
-(مصدري محمد)(ي11:30تا13:30)(ش14:0تا16:0)1400/05/0414:00کاردانی پیوسته12برنامه نویسی مبتنی بر وب 11529
-(علی پور بهین)(س16:0تا18:0)1400/05/0608:00کاردانی پیوسته12کارآفرینی و پروژه11534
991(عزیزي پریسا)(س9:30تا11:0)(د16:0تا17:30)1400/05/0308:00کارشناسی ناپیوسته12معادالت دیفرانسیل13501
991(حبیب زاده شریف رامین)(ش16:0تا18:0)1400/05/0208:00کارشناسی ناپیوسته13گرافیک کامپیوتري 135051
982-991(بابازاده امین)(ي17:0تا18:30)(ي15:30تا17:0)1400/04/1308:00کارشناسی ناپیوسته13مهندسی نرم افزار 13507
982-991(بابازاده امین)(ي11:0تا13:0)1400/04/1610:00کارشناسی ناپیوسته11آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 13508
991(فیروز  نسرین)(س14:0تا16:0)1400/04/2908:00کارشناسی ناپیوسته12معماري کامپیوتر 13509
991(گروه کامپیوتر)(چ8:0تا10:0)1400/05/0608:00کارشناسی ناپیوسته11آزمایشگاه معماري کامپیوتر 13510



لیست دروس ارائه شده رشته هاي کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کامپیوتر در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400

تاریخ امتحانمقطعواحدگروه نام درسکد درس

ان
متح

ن ا
زما

اساتید درسبرنامه درس
ده

ه ش
رائ

ي ا
یها

ود
 ور

982(ترکاون نژاد نقده مهسا)(ش8:0تا10:0)1400/04/2410:00کارشناسی ناپیوسته12ریاضی گسسته13511
981(مصدري محمد)(ي11:30تا13:30)(ش14:0تا16:0)1400/05/0414:00کارشناسی ناپیوسته13طراحی صفحات وب 13512
981(فیروز  نسرین)(س11:0تا13:0)(د11:0تا13:0)1400/05/0510:00کارشناسی ناپیوسته13طراحی سیستمهاي شی گرا 13513
981-982(جعفري مهدي)(د14:0تا15:30)(ي14:0تا15:30)1400/04/2310:00کارشناسی ناپیوسته12آمار و احتماالت مهندسی13514
981(عزیزي پریسا)(س8:0تا9:30)(د8:0تا9:30)1400/04/2008:00کارشناسی ناپیوسته12ریاضی مهندسی 13515
991(مدعو)(د14:0تا16:0)1400/04/2808:00کارشناسی ناپیوسته12شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 13516
982(مدعو)(چ14:0تا16:0)(چ10:0تا12:0)1400/04/2114:00کارشناسی ناپیوسته13برنامه سازي سیستم 13517
981(قره پاشا ساسان)(چ11:0تا13:0)(ش11:0تا13:0)1400/04/1508:00کارشناسی ناپیوسته13هوش مصنوعی 13518
982(فیروز  نسرین)(س16:0تا18:0)(د16:0تا18:0)1400/04/2710:00کارشناسی ناپیوسته13مباحث ویژه 13520
981(مصدري محمد)(0:0تا0:0*)     کارشناسی ناپیوسته13پروژه نرم افزار 13521
981(فیروز  نسرین)(0:0تا0:0*)     کارشناسی ناپیوسته13کارآموزي 13522
981-982(حبیب زاده شریف رامین)(چ16:0تا18:0)1400/05/0308:00کارشناسی ناپیوسته12کارگاه سیستم عامل شبکه 13524
991(عزیزي پریسا)(پ8:0تا9:30)(د9:30تا11:0)1400/04/2108:00کارشناسی پیوسته13ریاضی عمومی 155062
991(ترابی آیدا)(س14:0تا16:0)(ي16:0تا18:0)1400/04/1408:00کارشناسی پیوسته13فیزیک 155072
991(فیروز  نسرین)(س11:0تا13:0)(د11:0تا13:0)1400/05/0510:00کارشناسی پیوسته13برنامه سازي پیشرفته 15508
991(علی پور بهین)(س16:0تا18:0)1400/05/0608:00کارشناسی پیوسته11کارگاه کامپیوتر 15509
991(گروه کامپیوتر)(س8:0تا9:30)(د8:0تا9:30)1400/04/3110:00کارشناسی پیوسته12زبان تخصصی 15510
991(عزیزي پریسا)(س9:30تا11:0)(د16:0تا17:30)1400/05/0308:00کارشناسی پیوسته13معادالت دیفرانسیل 15511
981(فیروز  نسرین)(س16:0تا18:0)(د16:0تا18:0)1400/04/2708:00کارشناسی پیوسته13نظریه زبان ها و ماشین ها15517
981(گروه کامپیوتر)(د14:0تا16:0)1400/04/2808:00کارشناسی پیوسته12روش پژوهش و ارائه 15518
981(عزیزي پریسا)(س8:0تا9:30)(د8:0تا9:30)1400/04/1414:00کارشناسی پیوسته13ریاضیات مهندسی15519



لیست دروس ارائه شده رشته هاي کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کامپیوتر در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400

تاریخ امتحانمقطعواحدگروه نام درسکد درس

ان
متح

ن ا
زما

اساتید درسبرنامه درس
ده

ه ش
رائ

ي ا
یها

ود
 ور

981(فیروز  نسرین)(س14:0تا16:0)1400/04/2908:00کارشناسی پیوسته13معماري کامپیوتر 15520
981(گروه کامپیوتر)(س9:30تا11:0)(د9:30تا11:0)1400/04/2108:00کارشناسی پیوسته13تحلیل و طراحی سیستم ها15521
981(گروه کامپیوتر)(چ8:0تا10:0)1400/05/0608:00کارشناسی پیوسته11آزمایشگاه مدارهاي منطقی و ... 15522
971(مصدري محمد)(ي8:0تا9:30)(ش11:0تا12:30)1400/04/1510:00کارشناسی پیوسته13پایگاه داده ها 15530
971(مصدري محمد)(ي9:30تا11:30)1400/04/1614:00کارشناسی پیوسته11آزمایشگاه پایگاه داده 15531
971(بابازاده امین)(ي17:0تا18:30)(ي15:30تا17:0)1400/04/1308:00کارشناسی پیوسته13روش هاي رسمی در مهندسی نرم افزار 15532
971(حبیب زاده شریف رامین)(د18:0تا20:0)(ش16:0تا18:0)1400/04/2008:00کارشناسی پیوسته13گرافیک کامپیوتري 15533
971(قره پاشا ساسان)(چ14:0تا15:30)(ش14:0تا15:30)1400/04/2410:00کارشناسی پیوسته13شبکه هاي کامپیوتري 15534
971(علی پور بهین)(چ15:30تا17:0)(س9:30تا11:0)1400/04/2808:00کارشناسی پیوسته13اصول طراحی کامپایلر 15535
991تاریخ تحلیلی 99921
982ورزش 1(  تربیت بدنی 2) 99926
982انقالب اسالمی 99914
971اندیشه اسالمی 999112
991اخالق اسالمی 99913

طبق برنامه اعالمی در برنامه دروس عمومی و سیستم مدریت آموزشی 



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400

تاریخ امتحانواحدگروهنام_درسکد درس

ان
تح

ن ام
زما

 ورودیهاي ارائه شده اساتید درسبرنامه درس

991(سید عامري-میرحسن)(ج8:0تا10:0)121400/05/0316:00مدیریت رفتار سازمانی21805
991(سرتیپی-وحید)(ج10:0تا12:0)121400/04/1916:00نظریه هاي سازمان و مدیریت21806
991(فتاح پور مرندي مرتضی)(پ18:0تا20:0)121400/04/1416:00روش تحقیق در مدیریت ورزشی21807
991(فرضعلی پور سلمان)(پ16:0تا18:0)121400/04/2816:00برنامه ریزي استراتژیک21808
991(سید عامري-میرحسن)(ج12:0تا14:0)121400/04/2416:00مدیریت عملکرد در سازمان ورزشی21809
982(فرضعلی پور سلمان)(پ18:0تا20:0)121400/04/2116:00سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش21810
982(سرتیپی-وحید)(ج10:0تا12:0)121400/04/2716:00کاربرد مدیریت کیفیت درورزش21811
982(کاظم مهري)(ج8:0تا10:0)121400/05/0216:00مدیریت مالی واداري درورزش21812
981-982(فرضعلی پور سلمان)(پ14:0تا16:0)121400/04/1716:00زبان تخصصی ( دروس جبرانی رشته هاي مرتبط و غیرمرتبط)  21814
981-982(فتاح پور مرندي مرتضی)(پ16:0تا18:0)121400/04/1316:00کاربرد رایانه در ورزش21815
981(گروه تربیت بدنی)---16پایان نامه21816
991-982-981(بنائی کیا-رسول)(چ10:0تا12:0)(ش10:0تا12:0)121400/04/1410:00والیبال 1 (  دروس جبرانی رشته هاي غیرمرتبط) 21817
992-982-981(فرضعلی پور سلمان)(س16:0تا18:0)(ي16:0تا18:0)121400/05/0314:00اسکواش (  دروس جبرانی رشته هاي غیرمرتبط) 21818
993-982-981(علی رحیم زاده)(س14:0تا16:0)(ي14:0تا16:0)121400/05/0514:00تکواندو (  دروس جبرانی رشته هاي غیرمرتبط) 21819
994-982-981(چراغی اباجلو شیوا)(س10:0تا12:0)(ي10:0تا12:0)121400/04/2614:00فعالیتهاي موزون (  دروس جبرانی رشته هاي غیرمرتبط) 21820



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد حسابداري در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400
ورودیهاي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان_امتحانتاریخ_امتحانواحدگروه درسنام_درسکد_درس

991(دهقان - بیتا)(ج8:0تا10:0)121400/04/1316:00بررسی موراد خاص در حسابداري23005
991(بایبوردي اتابک)(ج11:30تا13:0)(ج10:0تا11:30)131400/05/0216:00تئوري حسابداري 230062
991(رضازاده-حامد)(پ18:0تا20:0)121400/04/2616:00تصمیم گیري در مسائل مالی وسرمایه گذاري 23007
991(پیري پرویز)(پ16:0تا18:0)121400/04/1716:00سیستم اطالعاتی حسابداري23008
991(شکرزاده مرتضی)(پ14:0تا16:0)121400/04/2116:00تحلیل آماري23009
981(گروه حسابداري)(0:0تا0:0*)--16پایان نامه23014



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد حقوق در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400
ورودیهاي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان_امتحانتاریخ_امتحانواحدگروه نام_درسکد_درس

992(صالحی مرتضی)(پ16:0تا18:0)121400/05/0416:00منطق (جبرانی)23104
991(نیکخواه -رضا)(پ16:0تا18:0)121400/05/0416:00حقوق معاهدات بین المللی23108
982-991-992(امامی-محسن)(پ8:0تا10:0)121400/04/1416:00حقوق اداري تطبیقی23110
982-991-992(هاشم پور-ارحام)(پ12:0تا14:0)121400/04/1916:00متون حقوق عمومی به زبان خارجی23111
982-991-992(اسماعیلی گرده مهین-محمود)(پ14:0تا16:0)121400/04/2316:00حقوق مالی23112
982(امامی-محسن)(پ16:0تا18:0)111400/05/0416:00سمینار23113
982-991-992(نیکخواه -رضا)(پ10:0تا12:0)121400/04/2616:00نظام هاي انتخاباتی23114
982-991-992(طریقی-محمد امین)(پ18:0تا19:0)111400/04/3116:00آزادیهاي عمومی23115
981(گروه حقوق)(0:0تا0:0*)     14پایان نامه23117



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400

991(علیمحمدي اصل ابراهیم)(پ12:0تا14:0)31400/04/3116:00الف -ج1مبانی سازمان و مدیریت 21002
991(غفاري زنوزي-مهرداد)(ج12:0تا14:0)31400/04/3116:00ب2مبانی سازمان و مدیریت 21002
-(گروه مدیریت)(0:0تا0:0*)--4-1پایان نامه21019
991(زنوزي-سید جعفر)(پ14:0تا16:0)21400/04/1416:00الف 1کاربرد تئوري تصمیم گیري21027
991(شکرزاده مرتضی)(پ18:0تا20:0)21400/04/1516:00ب2کاربرد تئوري تصمیم گیري21027
991(شکرزاده مرتضی)(چ17:30تا19:30)21400/04/1516:00ج3کاربرد تئوري تصمیم گیري21027
991(علیمحمدي اصل ابراهیم)(ج12:0تا14:0)21400/04/2116:00الف 1روش شناسی پژوهش هاي کیفی و ...21028
991(پورعلی - مهدي)(ج10:0تا12:0)21400/04/2116:00ب2روش شناسی پژوهش هاي کیفی و ...21028
991(عابدي - رحیم)(پ14:0تا16:0)21400/04/2116:00ج3روش شناسی پژوهش هاي کیفی و ... 21028
991(پورعلی - مهدي)(پ18:0تا20:0)21400/04/2616:00الف 1بازاریابی ومدیریت بازار پیشرفته21029
991(ولی زاده دستجرد حبیب)(پ14:0تا16:0)21400/04/2616:00ب2بازاریابی ومدیریت بازار پیشرفته21029
991(پورعلی - مهدي)(چ15:30تا17:30)21400/04/2616:00ج3بازاریابی ومدیریت بازار پیشرفته21029
991(فیضی جعفرصادق)(ج10:0تا12:0)21400/05/0216:00الف 1مدیریت رفتار مصرف کننده21030
991(فیضی جعفرصادق)(ج8:0تا10:0)21400/05/0216:00ب2مدیریت رفتار مصرف کننده21030
991(بشیر خداپرستی رامین)(پ16:0تا18:0)21400/05/0216:00ج3مدیریت رفتار مصرف کننده21030
991(ولی زاده دستجرد حبیب)(پ16:0تا18:0)21400/05/0616:00الف 1مدیریت تبلیغات وبرند21031
991(هدایت زاده سید حسام الدین)(پ16:0تا18:0)21400/05/0616:00ب2مدیریت تبلیغات وبرند21031
991(ولی زاده دستجرد حبیب)(پ18:0تا20:0)21400/05/0616:00ج3مدیریت تبلیغات وبرند21031

ورودیهاي ارائه شده اساتید درسبرنامه درس نام_درس زمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروهکد_درس



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400
ورودیهاي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان_امتحانتاریخ_امتحانتعداد_واحدگروه_درسنام_درسکد_درس

991(شکرزاده مرتضی)(پ16:0تا18:0)121400/04/1516:00کاربرد تئوري تصمیم گیري 21607
991(رستم زاده-رضا)(ج10:0تا12:0)121400/04/2116:00تحقیق در عملیات پیشرفته  21608
991(رنجبر رحیم)(ج8:0تا10:0)121400/04/2616:00مدیریت تولید وعملیان پیشرفته21609
991(علیمحمدي اصل ابراهیم)(پ18:0تا20:0)121400/05/0216:00مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب وکار21610
991(پاشازاده یوسف)(پ14:0تا16:0)121400/05/0616:00سیستم هاي اطالعاتی مدیریت پیشرفته21611
991غفاري مهرداد ج 12:00 تا 14:00 221400/04/3116:00مبانی سازمان پیشرفته (جبرانی)21002



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته بانکی در نیمسال دوم 1399-1400
ورودیهاي ارائه شده درس اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروهنام_درسکد درس
991(سیاح سعید)(س17:30تا19:30)121400/04/1610:00جغرافیاي اقتصادي ایران18305
991(نشاطی زاده لعیا)(چ15:30تا17:0)(د9:30تا11:0)141400/04/2908:00اقتصاد خرد18306
991(ترکاون نژاد نقده مهسا)(چ11:0تا12:30)(ي11:0تا12:30)131400/04/2010:00ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)18308
981(جعفري مهدي)(د14:0تا15:30)(ي14:0تا15:30)141400/04/2310:00آمار و کاربرد آن در مدیریت18310
991(مدعو)(د16:0تا17:30)(ي16:0تا17:30)121400/04/2314:00حقوق و مقررات مدنی 18311
991(باقرزاده هوشمندي کمال)(د17:0تا19:0)(ي17:0تا19:0)131400/04/1314:00اصول حسابداري (2)18313
981(سخنور محمد)(س8:0تا9:30)(د15:30تا17:0)131400/05/0208:00مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها18314
981(دهقان - بیتا)(چ14:0تا15:30)(ي8:0تا9:30)131400/04/1514:00حسابداري صنعتی (1)18316
981(عیسوي-محسن)(س9:30تا11:30)(د9:0تا11:0)131400/04/2410:00مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت18319
971(علیمحمدي اصل ابراهیم)(پ8:0تا10:0)(چ8:0تا10:0)131400/04/2010:00روش هاي تحقیق و ماخذ شناسی18320
971(زینال زاده  امین)(پ11:30تا13:0)(پ10:0تا11:30)131400/04/2914:00پژوهش عملیاتی (1)18323
991(علیمحمدي اصل ابراهیم)(پ9:30تا11:0)(س16:0تا17:30)131400/05/0508:00مدیریت رفتار سازمانی18326
981(پیرداوري علیرضا)(چ11:0تا12:30)(س17:0تا18:30)131400/04/2914:00اصول بانکداري 18328
971(پیرداوري علیرضا)(چ9:30تا11:0)(د9:30تا11:0)131400/04/1408:00بانکداري داخلی (2)18330
961(شکرزاده مرتضی)(س14:0تا16:0)121400/04/2814:00بانکداري خارجی (1)18331
961(پیرداوري علیرضا)(س11:0تا12:30)(د11:0تا12:30)131400/04/2314:00بانکداري خارجی (2)18332
981(نقیبی محمد)(ي18:0تا19:30)(ش18:0تا19:30)121400/04/2110:00پول و بانک18333
961(شکرزاده مرتضی)س 14:00 تا 121400/04/2814:0016:00ارزیابی طرحهاي اقتصادي 18337
961(حسین پور وحید)(س16:0تا18:0)121400/04/1510:00حسابرسی داخلی بانکها18338
971(نشاطی زاده لعیا)(چ11:0تا12:30)(د8:0تا9:30)131400/05/0408:00توسعه اقتصادي و برنامه ریزي18339
971(علیمحمدي اصل ابراهیم)(س14:0تا16:0)121400/04/1608:00زبان تخصصی بانکداري (2)18341
961تاریخ تحلیلی صدر اسالم 99921
961فارسی عمومی 99915
971ورزش 1 (تربیت بدنی 2)99926

طبق برنامه اعالمی در برنامه دروس عمومی و سیستم مدیریت آموزشی 



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته بانکی در نیمسال دوم 1399-1400
ورودیهاي ارائه شده درس اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروهنام_درسکد درس
971اخالق اسالمی 99913
981اندیشه اسالمی 999112
991زبان عمومی 99923

طبق برنامه اعالمی در برنامه دروس عمومی و سیستم مدیریت آموزشی 



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته حسابداري در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400
ورودیهاي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ_امتحانواحدگروهنام_درسکد درس
961(باقرزاده هوشمندي کمال)(د15:30تا17:0)(ي15:30تا17:0)131400/04/2208:00اصول حسابرسی (2)13380
961(گورانی پویا)(س18:0تا20:0)121400/05/0510:00مدیریت سرمایه گذاري13384
961(گورانی پویا)(پ16:0تا18:0)121400/04/1908:00حسابداري ابزارها و عقود مالی اسالمی13385
962(سخنور محمد)(س8:0تا9:30)(ي15:30تا17:0)121400/05/0208:00مالیه عمومی وتنظیم خط مشی مالی دولت13359
962(جداري محمدرضا)(س18:0تا19:30)(د15:30تا17:0)131400/04/1610:00کنترلهاي داخلی ونظام راهبري شرکتی13366
981(عزیزي پریسا)(پ10:0تا12:0)(س14:0تا16:0)121400/04/2808:00آمار کاربردي (2)13361
981(حسین پور وحید)(چ17:0تا18:30)(ي17:0تا18:30)131400/04/3108:00مالی (1)13378
982(جعفري مهدي)(د14:0تا15:30)(ي14:0تا15:30)121400/04/2310:00آمار کاربردي(1)13357
982(دهقان - بیتا)(س14:0تا15:30)(ي8:0تا9:30)131400/04/1514:00بهایابی (1)13363
982(بایبوردي اتابک)(د11:0تا13:0)(ي11:0تا13:0)141400/04/1208:00حسابداري میانه (1)13369
991(باقرزاده هوشمندي کمال)(د17:0تا19:0)(ي17:0تا19:0)141400/04/1314:00اصول حسابداري 133302
991(فعالجو حمید رضا)(د15:30تا17:0)(ي15:30تا17:0)131400/04/1614:00اقتصاد کالن13354
991(ترکاون نژاد نقده مهسا)(چ11:0تا12:30)(ي11:0تا12:30)131400/04/2010:00ریاضی کاربردي(1)13355
991(عابدي روح اله)(س11:0تا12:30)(د9:30تا11:0)131400/04/2210:00حقوق تجارت13367
961-971-962(دهقان - بیتا)(چ17:0تا19:0)121400/04/1208:00حسابداري موارد خاص13388
961-971(دهقان - بیتا)(ي11:0تا13:0)121400/05/0314:00زبان  تخصصی (2)13372
961-971(جداري محمدرضا)(س16:0تا17:30)(ي17:0تا18:30)131400/04/1610:00اصول حسابرسی (1)13377
961-971(بایبوردي اتابک)(د14:0تا15:30)(ي14:0تا15:30)131400/04/1708:00حسابداري پیشرفته (2)13391
961-962-971مدعو(د8:0تا9:30)(ي8:0تا9:30)131400/04/1410:00مالی (2)13379
961-962-971(مرادپور علی)(س14:0تا16:0)121400/04/2114:00مالیاتی (2)13381
961-972(دهقان - بیتا)(چ8:0تا9:30)(س8:0تا9:30)131400/04/1310:00حسابداري و حسابرسی بخش عمومی13387
962-971-972(علیمحمدي اصل ابراهیم)(پ10:0تا11:30)(پ8:0تا9:30)121400/04/2010:00روش تحقیق13375
961-962-971-972(دهقان - بیتا)(چ15:30تا17:0)(ي9:30تا11:0)131400/05/0614:00مبانی حسابداري مدیریت13365
961-962-971-972(دهقان - بیتا)(چ9:30تا11:0)(س9:30تا11:0)131400/04/2610:00حسابداري پیشرفته (1)13390



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته حقوق در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400
عنوان ورودي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروهنام_درسکد درس

992(علی نژاد محمد)(س8:0تا10:0)121400/04/1310:00مقدمه علم حقوق 11601
992(حبیب زاده شریف رضا)(س10:0تا12:0)111400/04/1508:00کلیات حقوق جزا11602
992(دادجو رقیه)(چ10:0تا12:0)121400/04/2614:00عربی پیش دانشگاهی11603
992(سلیمان زاده-احمدرضا)(پ8:0تا10:0)121400/04/2110:00حقوق بین الملل عمومی ( 1) 11604
992(جعفرزاده سیامک)(پ10:0تا12:0)121400/04/2314:00حقوق مدنی ( 1) 11605
991(روشنگر حسین)(چ8:0تا10:0)121400/04/1208:00حقوق اساسی ( 1) 11606
991(سیدعلی صفري)(چ14:0تا16:0)121400/04/1408:00حقوق مالیه عمومی 11607
991(هاشم پور-ارحام)(د14:0تا16:0)121400/05/0608:00حقوق تجارت ( 1) 11608
991(حبیب زاده شریف رضا)(د10:0تا12:0)121400/04/1514:00حقوق جزاي عمومی ( 1) 11609
991(فطینی آذر رضا)(س14:0تا16:0)121400/04/1608:00اصول فقه ( 1) 11610
992(صالحی مرتضی)(چ16:0تا18:0)111400/04/1710:00منطق حقوق 11612
982(طریقی-محمد امین)(پ16:0تا18:0)121400/04/1910:00حقوق اداري ( 1) 11613
982-991(جعفرزاده سیامک)(پ8:0تا10:0)111400/04/3108:00قواعد فقه ( 1)  مدنی 11614
982-991(جعفرزاده سیامک)(پ18:0تا19:0)111400/04/2810:00قواعد فقه ( 2)  جزایی 11615
982(روشنگر حسین)(چ16:0تا18:0)121400/04/1414:00حقوق اساسی ( 2)  11616
982-991(سلیمان زاده-احمدرضا)(پ10:0تا12:0)121400/04/2208:00حقوق بین المللی عمومی ( 2) 11617
982(حبیب زاده شریف رضا)چ 10 تا 121400/05/0314:0012حقوق جزاي عمومی 116182
991(روشنگر حسین)(چ10:0تا12:0)121400/04/2008:00حقوق مدنی ( 2) 11620
982(عمرانی-علی)(س14:0تا16:0)121400/04/2310:00حقوق تجارت ( 2) 11621
982(علی نژاد محمد)(س18:0تا20:0)121400/05/0214:00حقوق بشر در اسالم 11622
982-991(قهرمانی افشار-محمد)(س8:0تا10:0)111400/05/0414:00جامعه شناسی حقوق 11623
981(موحدي رامین)س 10 تا 121400/04/2014:0012حقوق اساسی 116243
981(سلیمان زاده-احمدرضا)(پ12:0تا14:0)121400/04/2210:00حقوق بین الملل خصوصی ( 2) 11627
981-982(صالحی مرتضی)(چ14:0تا15:30)131400/04/1514:00حقوق مدنی ( 3) 11628



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته حقوق در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400
عنوان ورودي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروهنام_درسکد درس
981(موحدي رامین)(س8:0تا10:0)121400/04/1308:00حقوق اداري ( 2) 11629
981(عمرانی-علی)(س18:0تا20:0)121400/04/2414:00حقوق تجارت ( 3) 11630
981(حبیب زاده شریف رضا)(پ10:0تا12:0)121400/04/1608:00حقوق جزاي عمومی ( 3) 11631
981-982(فطینی آذر رضا)(س16:0تا18:0)121400/04/2110:00اصول فقه ( 2) 11632
971(شیدائی مهدي)(د14:0تا15:30)121400/04/1210:00حقوق مدنی ( 5) 11636
981(شیدائی مهدي)(د16:0تا18:0)121400/04/3108:00آیین دادرسی مدنی ( 1) 11638
971(عمرانی-علی)(س16:0تا18:0)121400/04/2210:00آیین دادرسی مدنی ( 2) 11645
971(صالحی مرتضی)(پ18:0تا19:30)(پ14:0تا15:30)131400/04/1614:00حقوق مدنی ( 6) 11647
971(جعفرزاده سیامک)(پ16:0تا18:0)121400/04/2408:00متون فقه ( 3) 11648
971(آقازاده  علیرضا)(چ18:0تا20:0)111400/05/0208:00آیین دادرسی کیفري ( 2) 11649
971(آقازاده  علیرضا)(چ16:0تا18:0)121400/04/2014:00حقوق جزاي اختصاصی ( 2) 11650
971(هاشم پور-ارحام)(د16:0تا17:0)111400/04/2708:00متون حقوقی ( 2) 11652
971(علی نژاد محمد)(س10:0تا12:0)121400/04/2910:00حقوق تطبیقی11654
981(سیدعلی صفري)(چ16:0تا18:0)111400/05/0210:00حقوق ثبت11655
961(هاشم پور-ارحام)(د18:0تا20:0)111400/04/2710:00داوري بین المللی11662
971(قهرمانی افشار-نیوشا)(د10:0تا12:0)111400/04/1410:00پیشگیري از جرم 11665
971-961(علی نژاد محمد)(س12:0تا14:0)111400/05/0408:00حقوق محیط زیست11669
992(سیدعلی صفري)(د14:0تا16:0)111400/04/2014:00حقوق رسانه11670
961(علی نژاد محمد)(س14:0تا16:0)111400/05/0608:00فلسفه حقوق11671
961(قهرمانی افشار-نیوشا)(د8:0تا9:0)111400/04/1414:00حقوق جزاي اختصاصی116724
961(گروه حقوق)(د16:0تا18:0)111400/04/1610:00پزشکی قانونی11673
992زبان پیش دانشگاهی 99917
992دانش جمعیت و خانواده 99922
992آشنایی با دفاع مقدس 99920

طبق برنامه اعالمی در سیستم مدیریت آموزشی و برنامه دروس عمومی 



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته حقوق در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400
عنوان ورودي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروهنام_درسکد درس
992فارسی 99915
991اخالق اسالمی 99913
991تربیت بدنی 999181
981اندیشه اسالمی 999101
961اخالق اسالمی 99913
971انقالب اسالمی 99914

طبق برنامه اعالمی در سیستم مدیریت آموزشی و برنامه دروس عمومی 



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی در نیمسال دوم 1399-1400
عنوان ورودي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروهنام_درسکد درس
99(قهرمانی افشار-محمد)(چ10:0تا12:0)121400/04/1610:00تاریخچه ومکاتبات روانشناسی11405
99(مدعو)(چ8:0تا10:0)121400/04/2114:00احساس وادراك11409
99(قهرمانی افشار-محمد)(چ14:0تا16:0)121400/04/2714:00معرفت شناسی 11410
99(شکرزاده مرتضی)(ش14:0تا16:0)131400/04/1614:00آمار استنباطی11412
98----12متون روانشناسی به انگلیسی 11417
98(عیسوي-محسن)(د14:0تا16:0)121400/04/1714:00فلسفه علم روانشناسی 11420
98(آژیر محمد)(چ10:0تا12:0)121400/04/2814:00مبانی راهنمایی و مشاوره11424
99(علیزاده صونا)(چ16:0تا18:0)121400/04/1410:00مباحث اساسی در روانشناسی114252
98(عارفی مرضیه)(س16:0تا18:0)121400/04/2010:00روانشناسی تحولی114262
97(عارفی مرضیه)(س8:0تا10:0)121400/04/1910:00روانشناسی تربیتی11430
98(آژیر محمد)(چ8:0تا10:0)121400/04/1408:00آموزه هاي روانشناختی در قرآن و حدیث 114311
98(عارفی مرضیه)(س14:0تا16:0)(س10:0تا12:0)131400/04/2414:00روش تحقیق(کمی وکیفی)11432
98(علیزاده صونا)(د16:0تا18:0)121400/04/2214:00انگیزش و هیجان11438
97(آژیر محمد)(چ16:0تا18:0)121400/04/2108:00نظریه هاي مشاوره و روان درمانی 11439
98(سمیه شاه حسینی)(د10:0تا12:0)121400/05/0414:00روانشناسی صنعتی - سازمانی11440
97(تسبیح سازان مشهدي رضا)(چ8:0تا10:0)131400/04/2610:00روانشناسی تجربی 11443
97(برادرانی سارا)(چ14:0تا16:0)121400/04/1514:00آسیب شناسی روانی 114442
97(آژیر محمد)(س14:0تا16:0)121400/04/2810:00راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 11445
96-97(قهرمانی افشار-محمد)(س10:0تا12:0)121400/04/2308:00آسیب شناسی اجتماعی 11449
96(برادرانی سارا)(چ18:0تا20:0)121400/04/1914:00روانشناسی سالمندي11450
96(برادرانی سارا)(چ16:0تا18:0)121400/04/1314:00بهداشت روانی 11452
96(علیزاده صونا)(س16:0تا18:0)121400/04/2116:00شیوه هاي اصالح و تغییر رفتار 11454
97(فریناز طبیب زاده)(چ10:0تا12:0)121400/05/0308:00علوم اعصاب شناختی 11456
97(افشارفر فیروز)(س16:0تا18:0)121400/04/3110:00رفتار سازمانی 11457



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته روانشناسی در نیمسال دوم 1399-1400
عنوان ورودي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروهنام_درسکد درس
96(گروه روانشناسی)---13پژوهش ( عملی - انفرادي ) در روانشناسی 11458
97(تسبیح سازان مشهدي رضا)(چ12:0تا14:0)121400/04/1214:00آزمون هاي روانشناختی 114602
96(تسبیح سازان مشهدي رضا)(چ10:0تا12:0)121400/04/1608:00توانبخشی کودکان با نیازهاي ویژه 11461

99زبان خارجه عمومی 99923
99دانش جمعیت و خانواده 99922
99اندیشه اسالمی 999101
99اخالق اسالمی 99913
98تاریخ تحلیلی 99921

طبق برنامه اعالمی در سیستم مدیریت آموزشی و برنامه دروس عمومی 
طبق برنامه اعالمی در سیستم مدیریت آموزشی و برنامه دروس عمومی 
طبق برنامه اعالمی در سیستم مدیریت آموزشی و برنامه دروس عمومی 
طبق برنامه اعالمی در سیستم مدیریت آموزشی و برنامه دروس عمومی 
طبق برنامه اعالمی در سیستم مدیریت آموزشی و برنامه دروس عمومی 



لیست دروس ارائه شده گروه  کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی در نیمسال دوم 1399-1400
عنوان ورودي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروه نام_درسکد درس
99(پویان آرام)(س8:0تا10:0)121400/04/1308:00فنون یادگیري14311
99(جاویدي شهروز)(پ8:0تا10:0)(چ10:0تا12:0)141400/04/1608:00خواندن و درك مطلب 143122
99(پویان آرام)(چ14:0تا16:0)(چ8:0تا10:0)141400/04/1910:00دستور و نگارش 143162
99(پرویزي نیا منیره)(پ10:0تا12:0)(چ12:0تا14:0)141400/04/2810:00گفت و شنود 143172
97(عارفی مرضیه)(س18:0تا20:0)121400/04/1410:00روانشناسی تربیتی14319
98(شاهی هادي)(چ14:0تا16:0)121400/04/1710:00کلیات زبان شناسی 143231
98(پرویزي نیا منیره)(چ10:0تا12:0)121400/04/2110:00کاربرد اصطالحات14326
98(پویان آرام)(س10:0تا12:0)121400/04/2310:00نگارش پیشرفته14327
98(خان چوبانی عزیزه)(چ12:0تا14:0)121400/04/2710:00مکالمه موضوعی14328
98(قهرمانی افشار-محمد)(چ8:0تا10:0)121400/04/2908:00جامعه شناسی آموزش و پرورش14330
98(شاهی هادي)(س14:0تا16:0)121400/04/3108:00ترجمه متون ساده14331
98(شاهی هادي)(س16:0تا18:0)121400/05/0208:00بیان شفاهی داستان (1)14333
98(شاهی هادي)(س18:0تا20:0)121400/05/0310:00در آمدي بر ادبیات 143341
97(علوي نیا پرویز)(پ8:0تا10:0)121400/04/1708:00زبانشناسی مقابله اي و تحلیل خطاها14335
97(علوي نیا پرویز)(پ10:0تا12:0)121400/04/2108:00روش تحقیق14336
97(شاهی هادي)(چ8:0تا10:0)121400/04/2414:00واژه شناسی14337
98(شاهی هادي)(چ16:0تا18:0)121400/05/0614:00شعر ساده14338
97(فرضی زاده بهاره)(س14:0تا16:0)121400/04/2708:00تهیه مطالب درسی راهنمائی14345
97(سیاه چشم کریم)(س8:0تا10:0)121400/04/2914:00تدریس عملی (1) راهنمائی14346
97(سیاه چشم کریم)(س10:0تا12:0)121400/05/0210:00بررسی کتابهاي درسی راهنمائی14348
97(فرضی زاده بهاره)(پ14:0تا16:0)(چ14:0تا16:0)141400/05/0410:00روشهاي تدریس مهارتهاي زبان14349
97(خان چوبانی عزیزه)(چ10:0تا12:0)121400/05/0510:00خواندن متون مطبوعاتی14350
99اندیشه اسالمی 999112
99اخالق اسالمی 99913

طبق برنامه اعالمی دروس عمومی و سیستم مدیریت آموزشی 



لیست دروس ارائه شده گروه  کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی در نیمسال دوم 1399-1400
عنوان ورودي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروه نام_درسکد درس
99ورزش 1(تربیت بدنی 2)99926
98دانش جمعیت و خانواده 99922

طبق برنامه اعالمی دروس عمومی و سیستم مدیریت آموزشی 



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته مدیریت مالی در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400
ورودیهاي ارائه شده درس اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحد گروه نام_درسکد درس
981(شکرزاده مرتضی)(چ15:30تا17:0)(چ14:0تا15:30)131400/04/1514:00تحقیق درعملیات193192
981(جداري محمدرضا)(س16:0تا17:30)(ي17:0تا18:30)131400/04/1610:00حسابرسی19324
981(عزیزي پریسا)(پ10:0تا12:0)(س14:0تا16:0)131400/04/2808:00آماروکاربردآن درمدیریت مالی19325
981(بایبوردي اتابک)(د8:0تا9:30)(ي8:0تا9:30)141400/04/1410:00اصول مدیریت مالی193262
981(پورعلی - مهدي)(چ11:30تا13:30)121400/04/2610:00بازاریابی ومدیریت بازار19328
981(گورانی پویا)(پ14:0تا16:0)(س18:0تا20:0)141400/04/0308:00مبانی مدیریت سرمایه گذاري19331
981(علیمحمدي اصل ابراهیم)(پ8:0تا10:0)(چ8:0تا10:0)131400/04/2010:00روش تحقیق درمدیریت19335
961(پیرداوري علیرضا)(چ11:0تا12:30)(س17:0تا18:30)131400/04/2914:00مبانی بانکداري ومدیریت بانک19337
961(سخنور محمد)(س8:0تا9:30)(ي15:30تا17:0)121400/05/0208:00مالیه عمومی19338
961(زرگرزاده مینا)(چ15:30تا17:0)(س11:0تا12:30)131400/04/2810:00مبانی مهندسی مالی19339
961(حسین پور وحید)(چ17:0تا18:30)(ي17:0تا18:30)121400/04/3108:00مدیریت مالی درایران19340
961(پورعلی - مهدي)(پ11:0تا12:30)(پ9:30تا11:0)131400/04/2616:00مبانی ریسک ومدیریت بیمه 19342
961(هیرو عیسوي)(ي11:0تا12:30)(ي9:30تا11:0)121400/04/1514:00سیستم هاي اطالعاتی مالی19344
961(رضازاده-حامد)(س15:30تا17:0)121400/05/0410:00برنامه ریزي مالیاتی19346
961(پورعلی - مهدي)(پ8:0تا9:30)(چ8:0تا9:30)131400/04/1314:00قراردادهاي بیمه 19348



لیست دروس ارائه شده رشته هاي کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مدیریت بازرگانی در نیمسال دوم سالتحصیلی 1399-1400

س
در

تاریخ امتحانمقطعواحدگروه نام_درسکد 

ان
تح

ن ام
زما

ورودیهاي ارائه شده اساتید درسبرنامه درس

971(عابدي روح اله)(س11:0تا12:30)(د9:30تا11:0)1400/04/2210:00کارشناسی پیوسته13حقوق بازرگانی (تطبیقی واسالمی)11003
971(علیمحمدي اصل ابراهیم)(چ14:0تا15:30)(چ9:30تا11:0)1400/04/2808:00کارشناسی پیوسته13سیستم هاي خرید ، انبارداري و توزیع11017
971(هیرو عیسوي)(ي11:0تا12:30)(ي9:30تا11:0)1400/05/0510:00کارشناسی پیوسته13سیستم هاي اطالعاتی در مدیریت11031
971(زرگرزاده مینا)(چ17:0تا18:30)(س9:30تا11:0)1400/05/0314:00کارشناسی پیوسته13سازمان هاي پولی ومالی اسالمی و ...11035
971(پورعلی - مهدي)(چ11:30تا13:30)1400/04/2610:00کارشناسی پیوسته13بازرگانی بین المللی11036
971(شکرزاده مرتضی)(س14:0تا16:0)1400/04/2814:00کارشناسی پیوسته12اصول ومبانی کارآفرینی11039
971(بایبوردي اتابک)(د8:0تا9:30)(ي8:0تا9:30)1400/04/2114:00کارشناسی پیوسته13مدیریت مالی110452
982(شکرزاده مرتضی)(چ15:30تا17:0)(چ14:0تا15:30)1400/04/1514:00کارشناسی ناپیوسته13تحقیق در عملیات (2)11215
982(زرگرزاده مینا)(چ17:0تا18:30)(س9:30تا11:0)1400/05/0314:00کارشناسی ناپیوسته13سازمانهاي پولی و مالی بین المللی11219
982(هیرو عیسوي)(ي11:0تا12:30)(ي9:30تا11:0)1400/05/0510:00کارشناسی ناپیوسته13سیستمهاي اطالعاتی مدیریت11222
982(پورعلی - مهدي)(چ9:30تا11:30)1400/04/1310:00کارشناسی ناپیوسته12بازار یابی بین الملل11223
982هدایت زاده پ 09:30تا11:00 -پ 11تا1400/04/2008:0012:30کارشناسی ناپیوسته13حقوق بازرگانی بین الملل 11228
982تاریخ تحلیلی 99921
982دانش جمعیت و خانواده 99922

طبق برنامه اعالمی دروس عمومی و سیستم مدیریت آموزشی 



لیست دروس ارائه شده رشته کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیمسال دوم 1399-1400
عنوان ورودي هاي ارائه شده اساتید درسبرنامه درسزمان امتحانتاریخ امتحانواحدگروه نام_درسکد درس
98-99-97(مجیدي ابوالفضل)(د16:0تا18:0)121400/04/1508:00حرکت اصالحی 17307
97(سرتیپی-وحید)(چ10:0تا12:0)(ش10:0تا12:0)121400/04/2814:00کارورزي ورزش هاي پایه173102
97(سرتیپی-وحید)(چ14:0تا16:0)(ش14:0تا16:0)121400/05/0208:00کارورزي ورزش هاي انفرادي173104
98-97(فرضعلی پور سلمان)(ش16:0تا18:0)121400/04/2410:00مقدمات بازاریابی در ورزش 173108
99(حیدري-بهنام)(س8:0تا10:0)121400/04/2814:00فیزیولوژي ورزشی 173261
98-99(بنائی کیا-رسول)(چ10:0تا12:0)(ش10:0تا12:0)121400/04/1410:00والیبال 173271
98-99(وفائیان سحر)(د10:0تا12:0)121400/05/0614:00سنجش واندازه گیري درتربیت بدنی17328
98-99(فرضعلی پور سلمان)(س18:0تا20:0)(ي18:0تا20:0)121400/04/2208:00آمادگی جسمانی 173362
99-97(علی رحیم زاده)(س14:0تا16:0)(ي14:0تا16:0)121400/05/0514:00تکواندو17355
98-99-97(چراغی اباجلو شیوا)(س10:0تا12:0)(ي10:0تا12:0)121400/04/2614:00فعالیتهاي موزون17377
98-99(فرضعلی پور سلمان)(س16:0تا18:0)(ي16:0تا18:0)121400/05/0314:00اسکواش17381
98-97(وفائیان سحر)(ي8:0تا10:0)121400/04/2008:00مقدمات روان شناسی ورزشی17388
98-97(مجیدي ابوالفضل)(د14:0تا16:0)121400/04/1314:00تغذیه ورزشی و کنترل وزن 17390
97(فرضعلی پور سلمان)(ش8:0تا10:0)121400/04/2210:00اصول برنامه ریزي آموزش تربیت بدنی 17393
99(وفائیان سحر)(د8:0تا10:0)121400/04/2014:00رشد حرکتی17398


