)2-94-93
دوشنبهه ()99-1
-pfgvپنجشنب
طبقه

شماره
كالس

وقت اول
استاد  -درس

وقت دوم
ساعت

استاد  -درس

وقت سوم
ساعت

استاد  -درس

وقت چهارم
ساعت

استاد  -درس

وقت پنجم
ساعت

102
103
104

طبقه اول

105
108

حسابداری بخش عمومی
آقای باغ ابریشمی 7

تئوری حسابداری 1

8-11

آقای باغ ابریشمی 1

13-16

109
110

اقتصاد مدیریت
آقای گودرزی فراهانی16

10-12

حسابداری مدیریت
آقای مصدر 9

12-14

111
112
113

تئوری سازمان
خانم خدایی 4

12-14

طرح ریزی کسب و کار
آقای ناهید 34

17-19

استاد  -درس

ساعت

پنجشنبه ()99-1
طبقه

شماره
كالس

202
203
204
205

وقت اول

وقت دوم

استاد  -درس

ساعت

تاریخ تحوالت حقوق کیفری

8:30

حسابرسی پیشرفته

خانم ریاضت 11

10

آقای قربانی 30

حقوق بین الملل اسالم

خانم حاتمی7
روشهای حقوق بین الملل
خانم سیفی 10
حقوق معاهدات
خانم فرحان 3

8-10

8-10

8-10

استاد  -درس

وقت سوم

سازمان های بین الملل
خانم فرحان 5
مسئولیت بین الملل
خانم سیفی 12
متون حقوقی جبرانی
خانم ذبیحی 0

ساعت

10-12

استاد  -درس

حقوق بین الملل محیط زیست

خانم حاتمی6

وقت چهارم
ساعت

استاد  -درس

وقت پنجم
ساعت

استاد  -درس

ساعت

12-14

13-15

10-12
حقوق بین الملل خصوصی

10-12

خانم ذبیحی 4

15-17

طبقه دوم

آزمایشگاه
فیزیک206

208

بازارها و نهادهای مالی
آقای سرآبادانی 1

8-10

دکتر قاجاریه 14
مدیریت مالی

210

212
213

آقای سرآبادانی 19
سمینار در مسائل ترجمه

209

211

سازمان پولی و مالی

آقای سماوی 0
نگارش پیشرفته
آقای مذهب0
تدریس عملی
آقای برزگر 10
تبدیل انرژی
آقای علیرضا الهوتی 11

8-10

8-10

8-10

تجزیه و تحلیل گفتار
آقای مذهب16
روش تحقیق
آقای برزگر 1

10-12

10-12

10-12

10-12

اقتصاد سنجی جبرانی
خانم سمیعی 3
روشهای پیشرفته تحقیق
دکتر قاجاریه 3
بررسی موارد خاص
آقای سماوی 28
ارزشیابی پیشرفته
آقای مذهب14

12-14

آقای علیرضا الهوتی15

آقای برزگر 10

12-14

12-14

12-14

10-12
سیستمهای انرژی الکتریکی2

فن آوری در آموزش زبان

14-16

14-16

علوم و ریاضیات اکچوئری
آقای راد 27

14-16

آمار در تحقیق spss
آقای برزگر 2

16-18

پنجشنبه ()99-1
طبقه

شماره
كالس

302
303
304

طبقه سوم

305
306

وقت اول
استاد  -درس

کاربرد تئوری تصمیم گیری

خانم نعمتی 18
جزای اختصاصی 2
خانم عظیم زاده 2

وقت دوم
ساعت

9-11

311
312

فرآیندهای تصادفی
آقای لطفی 28
جامعه شناسی جنایی
خانم عظیم زاده 25

11-13

متون حقوق انگلیسی
خانم محمد تقی زاده 8

مسئولیت مدنی

8

جرم شناسی

9:30

آقای میرشکاری 14

9:30

خانم ابوذری 12

11

آقای رحمدل 3

قواعد فقه
آقای حق پرست 27
تئوری مدیریت پیشرفته
آقای نظری 8

8-10

متون فقه
آقای حق پرست 9

شبیه سازی کامپیوتری
خانم مخلصیان 3
اصول مذاکرات (آ)
خانم پناهی 12

سازی سیستم ها

8-10

نامعلوم 0
منابع انسانی پیشرفته
خانم الجوردی 4
برنامه ریزی خطی
آقای الهوتی 0
نقد ادبی جبرانی
آقای روشن ضمیر 0

8-10

8-10

8-10

کسب و کار

آقای چاقویی 5

8-11

سیستم های اطالعاتی
خانم حاج قاسم 25
رفتار مصرف کننده
خانم جمشیدی 23
برنامه ریزی و کنترل تولید
آقای الهوتی 18
فنون صناعات جبرانی
آقای روشن ضمیر 0
مبانی کار آفرینی
آقای چاقویی 3

وقت چهارم
ساعت

12-14

13-15

13-15

استاد  -درس

مدیریت مالی پیشرفته
آقای نادی قمی 29
متون حقوق انگلیسی
خانم محمد تقی زاده 0
سمینار
خانم فرحان 11

ساعت

14-16

15-17

15-17

استاد  -درس

مالی رفتاری
آقای نادی قمی 25
متون حقوق انگلیسی
آقای باقرپور 1
حقوق تجارت بین الملل
آقای اعالیی فرد 15

ساعت

16-18

17-19

17-19

10-12

8-10

مدیریت پروژه های

313

استاد  -درس

آیین دادرسی کیفری

مباحث منتخب در بهینه

310

ساعت

8-10

308
309

استاد  -درس

وقت سوم

وقت پنجم

13-15

10-12

11-13

10-12

11-14

خانم مخلصیان 5
اصول صف و شبیه سازی

10-12

10-12

تئوری توالی عملیات

آقای پورحسن 11
مدیریت مالی پیشرفته
نامعلوم 4
مدیریت زنجیره تامین
خانم جمشیدی 18
مدیریت ارتباطات مشتری

آقای شریف عسکری 22
بررسی آثار نمایشنامه
خانم آرین 7
تهیه و تدوین مطالب درسی

آقای هوشمند 15

12-14

13-15

13-15

13-15

13-15

مدیریت سرمایه گزاری
آقای لطفی 8
مدیریت ارتباطات مشتری
خانم جمشیدی 26
مدیریت کسب و کار کوچک

آقای شریف عسکری 18
ادبیات از دیدگاه زبانشناسی

خانم آرین 1
مقاله نویسی
آقای هوشمند 3

15-17

15-17

14-16

15-17

15-17

15-17

16-18

آموزش مهارتهای حرفه ای

آقای شریف عسکری 18

17-19

پنجشنبه ()99-1
طبقه

شماره
كالس

408

وقت اول
استاد  -درس

تحلیل آماری
آقای شیرازی 8

وقت دوم
ساعت

8-10

طبقه چهارم

411
412

طبقه پنجم

413
البراتوار

تحلیل آماری
آقای شیرازی 11
آمار کاربردی پیش

409
410

استاد  -درس

خانم امانی 4
مدیریت تولید و عملیات
آقای عالم تبریز 3
مدیریت استراتژیک
آقای حسینی 16
برنامه ریزی حمل و نقل
آقای سید حسینی 24
مدیریت منابع سازمانی
خانم مهاجرانی 11

8-10

8-10

8-10

پویایی سیستم ها
آقای عالم تبریز 8
حقوق جزای اختصاصی
آقای کهندانی 11
اصول مهندسی مالی
آقای سید حسینی 2

وقت سوم
ساعت

10-12

استاد  -درس

روش شناسی
آقای شیرازی 6

13-15

10-12

11-13

10-12

تحقیق در عملیات نرم
آقای عالم تبریز 20
اجرا و کنترل استراتژی
آقای آقامحمدی 22
روش تحقیق پیشرفته
آقای سید حسینی 0

13-15

سایت2
طبقه

اتاق

ششم

دفاع

آقای شیرمحمدی 19

13-15

سمینار در مدیریت
آقای فارسیجانی 10

خانم الهی 8

آقای عباسی اصل 1

15-17

سیستم های اطالعاتی
آقای شیرمحمدی3

17-19

12-14

10-12

10-12

مدیریت تفکر و تحول

ادبیات آمریکا

بازار پول وسرمایه

17-19

13-15

سایت1

آقای عباسی اصل 17

آقای شهاب لواسانی19

آقای قاسمی 8

آقای فارسیجانی 6

مدلسازی مالی

اقتصادسنجی مالی

ساعت

16-18

10-12

8-10

آقای نادری 2

ساعت

ساعت

استاد  -درس

روش تحقیق پیشرفته

مدیریت انتقال فناوری

اصول و روش ترجمه

وقت چهارم
استاد  -درس

وقت پنجم

14-16

15-17

15-17

شعر معاصر انگلیسی
خانم الهی 8

17-19

