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نوع امتحان شروعنام استادمقطع تحصیلیدرسگروه امتحانیتاريخ امتحان

_1400.03.011218261شنبه  تستی8:15سیده زهرا نوزنكارشناسی3زبان تخصصی 10

_1400.03.011218456شنبه  تستی8:15سیده معصومه كارشناسیروابط كار در سازمان10

_1400.03.011218456شنبه  تستی8:15امیرحسین بهروزكارشناسیروابط كار در سازمان11

_1400.03.011218456شنبه  تستی8:15محمدرضا شهیديكارشناسیروابط كار در سازمان12

_1400.03.011218475شنبه  تشريحی8:15علیرضا شريف تحصیالت اصول اقتصاد10

_1400.03.011218475شنبه  تستی8:15فرهاد خداداد كاشیتحصیالت اصول اقتصاد11

_1400.03.011218475شنبه  تستی9:00محمدرضا رنجبر فالحتحصیالت اصول اقتصاد12

_1400.03.011218475شنبه  تستی9:00يگانه موسوي جهرمیتحصیالت اصول اقتصاد13

_1400.03.011218475شنبه  تستی9:00محمدرضا رنجبر فالحتحصیالت اصول اقتصاد14

_1400.03.011218475شنبه  تشريحی13:45سمیرا متقی دستنائیتحصیالت اصول اقتصاد15

_1400.03.011218475شنبه  تشريحی13:45سمیرا متقی دستنائیتحصیالت اصول اقتصاد16

_1400.03.011218475شنبه  تستی9:00مراد راهداريتحصیالت اصول اقتصاد17

_1400.03.011218475شنبه  تستی9:00يگانه موسوي جهرمیتحصیالت اصول اقتصاد18

_1400.03.011218475شنبه  تستی9:00يگانه موسوي جهرمیتحصیالت اصول اقتصاد19

_1400.03.011218475 شنبه  تشريحی9:45عنايت اهلل نجیب زادهتحصیالت اصول اقتصاد20

_1400.03.011218475شنبه  تشريحی9:45عنايت اهلل نجیب زادهتحصیالت اصول اقتصاد21

_1400.03.011218525شنبه  تستی9:45اسماعیل علی اكبريتحصیالت  (آسیب شناسی)جامعه شناسی شهري و پاتولوژي 10

_1400.03.011218852شنبه  تستی9:45اكبر فرهودي نژادتحصیالت تجارت و كسب و كار الكترونیك10

_1400.03.011218852شنبه  تستی9:45اكبر فرهودي نژادتحصیالت تجارت و كسب و كار الكترونیك11

_1400.03.011218852شنبه  تشريحی9:45كیانوش كیانفرتحصیالت تجارت و كسب و كار الكترونیك12

_1400.03.011218852شنبه  تشريحی9:45كیانوش كیانفرتحصیالت تجارت و كسب و كار الكترونیك13

_1400.03.011218852شنبه  تستی9:45سمیه حسنیتحصیالت تجارت و كسب و كار الكترونیك14

_1400.02.301218852پنجشنبه  شفاهی18:00رستم درخشانتحصیالت تجارت و كسب و كار الكترونیك15

_1400.03.011212013شنبه  تستی10:45سیده زهرا نوزنكارشناسیزبان انگلیسی مكالمه10

 برگزار میگرددlms.tpnu.ac.ir دانشگاه به آدرس lmsكلیه آزمون ها در سامانه 

ww
w.
Pn
uN
ew
s.
co
m

ww
w.
Pn
uN
ew
s.
co
m



_1400.03.011212176شنبه  تشريحی11:30علی عباسیكارشناسی2زبان تخصصی 10

_1400.03.011214079شنبه  تستی10:45جالل نريمانیكارشناسینحوه تنظیم وكنترل بودجه ريزي10

_1400.03.011218031شنبه  تشريحی- تستی 12:30مهدي نازاريكارشناسی2تحقیق درعملیات 10

_1400.03.011218031شنبه  تشريحی10:45كیانوش كیانفركارشناسی2تحقیق درعملیات 11

_1400.03.011218064شنبه  تستی10:45مهدي احمدي پناهكارشناسیمبانی سازمان ومديريت10

_1400.03.011218066شنبه  تستی10:45مسعود خلیلیكارشناسی2تحقیق درعملیات 10

_1400.03.011218118شنبه  تستی11:30منیره عسگري نژادكارشناسیمبانی سازمان ومديريت10

_1400.03.011218118شنبه  تشريحی12:30ويدا آقاياريكارشناسیمبانی سازمان ومديريت11

_1400.03.011218120شنبه  تستی11:30بهروز الري سمنانیكارشناسی2تحقیق درعملیات 10

_1400.03.011218120شنبه  كارشناسی2تحقیق درعملیات 11
راحله سادات موسوي 

زاده
تستی11:30

_1400.03.011218120شنبه  تشريحی10:45كیانوش كیانفركارشناسی2تحقیق درعملیات 12

_1400.03.011218326شنبه  تشريحی- تستی 11:30ناصر برخوردارتحصیالت سیستم اطالعات مديريت پیشرفته10

_1400.03.011218385شنبه  تستی12:30سید صادق بحرينیتحصیالت كارمنديابی وانتخاب و توسعه منابع انسانی10

_1400.03.011218556شنبه  تشريحی12:30منوچهر رشاديتحصیالت اصول برنامه ريزي در امور فرهنگی10

_1400.03.011218708شنبه  مديريت كسب و كار هاي كوچك10
تحصیالت 

تكمیلی

علی اصغر عیوضی 

12:30حشمت
تستی

_1400.03.011218865شنبه  تشريحی12:30سید محمد تحصیالت سیستمهاي اطالعات مديريت10

_1400.03.011218865شنبه  تشريحی12:30محسن كرمیتحصیالت سیستمهاي اطالعات مديريت11

_1400.03.011218865شنبه  تشريحی12:30محسن كرمیتحصیالت سیستمهاي اطالعات مديريت12

_1400.03.011218885شنبه  تستی12:30زهره انوريكارشناسیاصول برنامه ريزي و مديريت گردشگري10

_1400.03.011220657شنبه  16:45روح اله لطفی زادكارشناسی قرآن كريم30حفظ جزء 10

_1400.03.011220657شنبه  16:45روح اله لطفی زادكارشناسی قرآن كريم30حفظ جزء 11

_1400.03.011220657شنبه  16:45روح اله لطفی زادكارشناسی قرآن كريم30حفظ جزء 12

_1400.03.011220658شنبه  16:45روح اله لطفی زادتحصیالت  قرآن كريم30حفظ جزء 10

_1400.03.011220658شنبه  17:30روح اله لطفی زادتحصیالت  قرآن كريم30حفظ جزء 11

_1400.03.011220658شنبه  17:30روح اله لطفی زادتحصیالت  قرآن كريم30حفظ جزء 12

تستی
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_1400.03.011220658شنبه  17:30روح اله لطفی زادتحصیالت  قرآن كريم30حفظ جزء 13

_1400.03.011220658شنبه  17:30روح اله لطفی زادتحصیالت  قرآن كريم30حفظ جزء 14

_1400.03.011235047شنبه  تستی12:30متینه مقدمكارشناسیحل مسئله و تفكر راهبردي- خالقیت 10

_1400.03.011117016شنبه  تستی13:45سیروس زكی پور كارشناسیكنترل كیفیت آماري10

_1400.03.011218126شنبه  تشريحی- تستی 14:30زينب فتاحی زادهكارشناسیمديريت تولید10

_1400.03.011218225شنبه  تستی13:45زهرا احسانیتحصیالت سیستمهاي اطالعاتی مديريت پیشرفته10

_1400.03.011218236شنبه  تشريحی13:45سعیده سیادتتحصیالت سیستمهاي اطالعاتی مديريت10

_1400.03.011218359شنبه  تشريحی13:45فاطمه پاسدارتحصیالت سیستمهاي اطالعات مديريت10

1218027_ 13:45پیمانه عسگريكارشناسی1مبانی مديريت دولتی 10

1218463_ 13:45پیمانه عسگريكارشناسیمبانی مديريت دولتی10

1218463_ 13:45پیمانه عسگريكارشناسیمبانی مديريت دولتی11

_1400.03.011218490شنبه  تستی13:45حسین كاروركارشناسیمديريت كیفیت و بهره وري10

_1400.03.011218588شنبه  تستی13:45پیمانه عسگريتحصیالت مبانی مديريت دولتی10

_1400.03.011218588شنبه  تستی13:45صمد بارانی بنابتحصیالت مبانی مديريت دولتی11

1218673_ سیدمصطفی حداديتحصیالت كاربرد تئوري تصمیم گیري10

1218673_ سیدمصطفی حداديتحصیالت كاربرد تئوري تصمیم گیري11

1218673_ سیدمصطفی حداديتحصیالت كاربرد تئوري تصمیم گیري12

1218673_ سیدمصطفی حداديتحصیالت كاربرد تئوري تصمیم گیري13

1218673_ سیدمصطفی حداديتحصیالت كاربرد تئوري تصمیم گیري14

1218673_ سیدمصطفی حداديتحصیالت كاربرد تئوري تصمیم گیري15

_1400.03.011218913شنبه  تشريحی14:30رضا يوسفوندكارشناسیهنر و تمدن اسالمی10

1212015_ كارشناسی2زبان انگلیسی 10
شیما السادات 

طباطبائی سپهر

1225002_ كارشناسی2زبان انگلیسی 10
شیما السادات 

طباطبائی سپهر
1218912_ رضا يوسفوندكارشناسیباستان شناسی01

1229003_ رضا يوسفوندكارشناسیباستان شناسی ايران10

_1400.03.011238008شنبه  تشريحی- تستی 14:30زينب فتاحی زادهكارشناسیمديريت تولید10

تستی

تستی

تستی

تشريحی14:30

1400.03.01 شنبه 

تشريحی 14:30

1400.03.01شنبه 

1400.03.0114:30شنبه 

1400.03.01شنبه 
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_1400.03.011220434 شنبه  تستی16:00روح اله لطفی زادكارشناسی(علوم انسانی )انقالب اسالمی ايران 10

_1400.03.011220434شنبه  تستی16:00روح اله لطفی زادكارشناسی(علوم انسانی )انقالب اسالمی ايران 11

_1400.03.011220434شنبه  تستی16:00روح اله لطفی زادكارشناسی(علوم انسانی )انقالب اسالمی ايران 12

_1400.03.021218029يكشنبه  تستی8:15حسن الوداريكارشناسیروش تحقیق درمديريت10

_1400.03.021218029يكشنبه  تستی8:15حسن الوداريكارشناسیروش تحقیق درمديريت11

_1400.03.021218121يكشنبه  تستی9:00پیمانه عسگريكارشناسیروش تحقیق درمديريت10

_1400.03.021218121يكشنبه  تستی8:15مهدي احمدي پناهكارشناسیروش تحقیق درمديريت11

_1400.03.021218121يكشنبه  تستی8:15منیره عسگري نژادكارشناسیروش تحقیق درمديريت12

_1400.03.021218243يكشنبه  مديريت استراتژيك بازاريابی10
تحصیالت 

تكمیلی

علی اصغر عیوضی 

8:15حشمت
تستی

1218390_ مديريت رفتار سازمانی پیشرفته10
تحصیالت 

تكمیلی
ناصر برخوردار

1218390_ مديريت رفتار سازمانی پیشرفته11
تحصیالت 

تكمیلی
ناصر برخوردار

_1400.03.021218491يكشنبه  تشريحی9:00عنايت اهلل نجیب زادهتحصیالت اقتصاد سنجی مالی10

_1400.03.021218491يكشنبه  تشريحی9:00عنايت اهلل نجیب زادهتحصیالت اقتصاد سنجی مالی11

_1400.03.021218491يكشنبه  تستی9:00محمدرضا رنجبر فالحتحصیالت اقتصاد سنجی مالی12

_1400.03.021218492يكشنبه  تشريحی9:00محمد محمودي میمندتحصیالت مديريت رفتار سازمانی پیشرفته10

_1400.03.021218492يكشنبه  تشريحی9:00محمد محمودي میمندتحصیالت مديريت رفتار سازمانی پیشرفته11

_1400.03.021218516يكشنبه  تستی9:00اسماعیل علی اكبريتحصیالت روش تحقیق10

1218530_ سیستم هاي خبره وهوش مصنوعی10
تحصیالت 

تكمیلی
محمدرضا مشايخ

1218530_ سیستم هاي خبره وهوش مصنوعی11
تحصیالت 

تكمیلی
محمدرضا مشايخ

_1400.02.251218551شنبه  تشريحی11:00سارا امیرحصاريكارشناسیآموزش مهارتهاي حرفه اي10

_1400.02.251218551شنبه  تشريحی11:00سارا امیرحصاريكارشناسیآموزش مهارتهاي حرفه اي11

_1400.03.021218578يكشنبه  تستی9:45علی جمشیديتحصیالت مديريت رفتار سازمانی پیشرفته10

شفاهی

تشريحی- تستی 

9:00

8:15

1400.03.02يكشنبه 

1400.03.02يكشنبه 
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1218188_ محمدرضا دارائیتحصیالت مديريت رفتارسازمانی پیشرفته10

1218578_ محمدرضا دارائیتحصیالت مديريت رفتار سازمانی پیشرفته11

_1400.03.021218697يكشنبه  مديريت استراتژيك بازاريابی10
تحصیالت 

تكمیلی

علی اصغر عیوضی 

9:45حشمت
تستی

_1400.03.021218859يكشنبه  تشريحی9:45كیانوش كیانفرتحصیالت روش شناسی توسعه سیستمهاي اطالعاتی10

_1400.03.021218859يكشنبه  تشريحی9:45كیانوش كیانفرتحصیالت روش شناسی توسعه سیستمهاي اطالعاتی11

1218006_ رضا منصوريانكارشناسیروش تحقیق10

1218900_ رضا منصوريانكارشناسیروش تحقیق در گردشگري10

_1400.03.021218951يكشنبه  تستی9:45مالك دلیرتحصیالت مديريت توسعه و توسعه پايدار10

_1400.03.021221035يكشنبه  تشريحی- تستی 18:15قدير فیروزنیاكارشناسیمبانی روش تحقیق10

_1400.03.021235015يكشنبه  تشريحی18:15ناصر شم بیاتیكارشناسی2تجارت الكترونیك 10

_1400.03.021218270يكشنبه  تستی10:45حسین كاروركارشناسیكار سنجی10

1218351_ علی اكبر احمديتحصیالت استراتژي هاي مديريت دانش10

1218351_ علی اكبر احمديتحصیالت استراتژي هاي مديريت دانش12

_1400.03.021218706يكشنبه  تستی10:45پیمانه عسگريتحصیالت بازاريابی نوآورانه و كارآفرينی10

_1400.03.021221143يكشنبه  شفاهی10:45محمدرضا مشايختحصیالت اقتصادمديريت10

_1400.03.021222224يكشنبه  تشريحی10:45منوچهر رشاديكارشناسیجامعه شناسی سازمانی10

_1400.03.021222224يكشنبه  تستی10:45محبوبه رنجبركارشناسیجامعه شناسی سازمانی11

1218193_ پرويز نصیريتحصیالت تحلیل آماري10

1218579_ پرويز نصیريتحصیالت تحلیل آماري10

_1400.03.021218579يكشنبه  تشريحی13:45علی شادرختحصیالت تحلیل آماري11

1218579_ پرويز نصیريتحصیالت تحلیل آماري12

1218579_ پرويز نصیريتحصیالت تحلیل آماري13

1218591_ مالك دلیرتحصیالت عدالت اجتماعی و حكمرانی10

1218684_ (آموزش محور)عدالت اجتماعی و حكمرانی 10
تحصیالت 

تكمیلی
مالك دلیر

_1400.03.021218815يكشنبه  شفاهی13:45محمدرضا مشايختحصیالت استراتژي عملیات10

تستی

تشريحی

تستی

1400.03.02يكشنبه 

1400.03.02يكشنبه 

13:45

10:45

1400.03.029:45يكشنبه 

1400.03.02يكشنبه 

1400.03.0213:45يكشنبه 

تستی13:45

تستی

تستی

چهار شنبه 

1400.03.12
9:45
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_1400.03.021218920يكشنبه  تستی13:45سید رضا يوسفیكارشناسیمبانی گردشگري مذهبی10

_1400.03.021237001يكشنبه  تشريحی13:45علی فرهاديارتحصیالت مديريت مالی وحسابداري11

1218012_ رودابه فرهاديكارشناسینقشه خوانی وآشنايی بانقشه10

1218904_ رودابه فرهاديكارشناسی در گردشگريGISنقشه خوانی و 10

1239013_ رودابه فرهاديكارشناسینقشه خوانی و آشنايی با نقشه10

_1400.03.021220433يكشنبه  كارشناسیعلوم انسانی(اخالق كاربردي )آيین زندگی 10
حسین رحمانی 

16:00تیركالئی
تستی

_1400.03.021220433يكشنبه  كارشناسیعلوم انسانی(اخالق كاربردي )آيین زندگی 11
حسین رحمانی 

16:00تیركالئی
تستی

_1400.03.021220433يكشنبه  كارشناسیعلوم انسانی(اخالق كاربردي )آيین زندگی 12
حسین رحمانی 

16:00تیركالئی
تستی

_1400.03.021220433يكشنبه  تستی16:00امن اله طايرانكارشناسیعلوم انسانی(اخالق كاربردي )آيین زندگی 13

_1400.03.031218030دوشنبه  تشريحی8:15فاطمه پاسداركارشناسی2مبانی مديريت دولتی 10

_1400.03.031218129دوشنبه  تستی8:15امیر فريدنیاكارشناسیمديريت استراتژيك10

_1400.03.031218129دوشنبه  تستی8:15جالل نريمانیكارشناسیمديريت استراتژيك11

_1400.03.031218314دوشنبه  تستی8:15محمدمحسن صدرتحصیالت منطق فازي و هوش مصنوعی10

_1400.03.031221028دوشنبه  تشريحی8:15جهانگیر بیابانیكارشناسیتوسعه اقتصادي وبرنامه ريزي10

_1400.03.031218707دوشنبه  تستی10:45پیمانه عسگريتحصیالت كارآفرينی در بستر فناوري اطالعات و ارتباطات10

_1400.03.031218754دوشنبه  تستی10:45فرزاد فیروزي تحصیالت (آموزش محور)مديريت كیفیت 10

_1400.03.031218754دوشنبه  تشريحی10:45سیدمصطفی حداديتحصیالت (آموزش محور)مديريت كیفیت 11

_1400.03.031218754دوشنبه  شفاهی10:45محمدرضا مشايختحصیالت (آموزش محور)مديريت كیفیت 12

_1400.03.031218754دوشنبه  تستی10:45فرزاد فیروزي تحصیالت (آموزش محور)مديريت كیفیت 13

_1400.03.031218754دوشنبه  تشريحی10:45كوكب گرجیانتحصیالت (آموزش محور)مديريت كیفیت 14

_1400.03.031218754دوشنبه  تستی10:45فرزاد فیروزي تحصیالت (آموزش محور)مديريت كیفیت 15

_1400.03.031226001دوشنبه  تستی13:45جمعلی طهماسبی كارشناسی1هنرومعماري ايران 10

_1400.03.031218358دوشنبه  تشريحی- تستی 13:45سیده فاطمه نورانیتحصیالت تجزيه و تحلیل سیستم10

1218392_ مهدي يداللهیتحصیالت مطالعات تطبیقی مديريت منابع انسانی10
تستی

تستی13:45

1400.03.0314:30دوشنبه 

1400.03.02يكشنبه 
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1218392_ مهدي يداللهیتحصیالت مطالعات تطبیقی مديريت منابع انسانی11

_1400.03.031218518دوشنبه  تستی13:45نیلوفر چینی چیانتحصیالت حقوق اساسی و اداره سازمانهاي محلی10

1218257_ امیرحسین امیرخانیكارشناسیتجزيه و تحلیل و طراحی سیستم10

1218550_ امیرحسین امیرخانیكارشناسیفنون تجزيه و تحلیل و طراحی سیستمها10

1218550_ امیرحسین امیرخانیكارشناسیفنون تجزيه و تحلیل و طراحی سیستمها11

_1400.03.031218613دوشنبه  تستی13:45حاجیه رجبی فرجادتحصیالت رهبري در بخش دولتی10

_1400.03.031218692دوشنبه  تشريحی13:45میرزا حسن حسینیتحصیالت مديريت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الكترونیكی10

_1400.03.031218843دوشنبه  تشريحی- تستی 13:45سیده فاطمه نورانیتحصیالت تجزيه و تحلیل سیستم ها10

_1400.03.031218843دوشنبه  تشريحی- تستی 13:45سیده فاطمه نورانیتحصیالت تجزيه و تحلیل سیستم ها11

1218843_ امین حكیمتحصیالت تجزيه و تحلیل سیستم ها12

1218843_ امین حكیمتحصیالت تجزيه و تحلیل سیستم ها13

_1400.03.031233038دوشنبه  تستی16:00علی ملكی اصلكارشناسیتفسیرموضوعی نهج البالغه10

_1400.03.031233038دوشنبه  تستی16:00علی ملكی اصلكارشناسیتفسیرموضوعی نهج البالغه11

_1400.03.041218269سه شنبه  تستی8:15مینا پاشايی نسبكارشناسیبازار يابی و مديريت بازار10

_1400.03.041218380سه شنبه  تشريحی- تستی 8:15ناصر برخوردارتحصیالت روشهاي تحقیق در رفتارسازمانی10

_1400.03.041218401سه شنبه  تشريحی- تستی 8:15ناصر برخوردارتحصیالت (آموزش محور)مبانی حكومت اسالمی و واليت فقیه 10

_1400.03.041218547سه شنبه  تستی8:15مرجان اعتماديكارشناسیاحكام كسب و كار10

_1400.03.041218582سه شنبه  تستی8:15مالك دلیرتحصیالت اداره امور عمومی در اسالم10

1218582_ اداره امور عمومی در اسالم11
تحصیالت 

تكمیلی
مالك دلیر

1218582_ مالك دلیرتحصیالت اداره امور عمومی در اسالم12

_1400.03.041218593سه شنبه  تشريحی8:15علی شجاعی فردتحصیالت ارزشیابی عملكرد دولت در اجراي پروژه هاي عمرانی10

_1400.03.041218755سه شنبه  تستی8:15ولی محمد درينیتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته10

_1400.03.041218755سه شنبه  تستی8:15رضا رسولیتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته11

_1400.03.041218842سه شنبه  تشريحی8:15كیانوش كیانفرتحصیالت مديريت منابع اطالعاتی پیشرفته10

1218021_ اسفنديار نوروزيكارشناسیبرنامه ريزي وسرپرستی گشتهاي جهانگردي10

1218926_ اسفنديار نوروزيكارشناسیمديريت و برنامه ريزي سفر10

تستی

تستی

تستی

تستی

تستی

1400.03.03دوشنبه 

1400.03.0313:45دوشنبه 

1400.03.03دوشنبه 

13:45

14:30

1400.03.04سه شنبه 

1400.03.048:15سه شنبه 

8:15
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_1400.03.041115004سه شنبه  تستی10:45شیرين میرعابدينیكارشناسیمبانی وكاربردكامپیوتردرجهانگردي10

_1400.03.041117215سه شنبه  تستی10:45سیده آزاده شیرافكنكارشناسی2آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 10

_1400.03.041117215سه شنبه  تستی10:45مسعود خلیلیكارشناسی2آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 11

_1400.03.041117215سه شنبه  تستی10:45مجید ابراهیمیكارشناسی2آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 12

1117010_ علی حبیبی موخركارشناسی2آماروكاربردآن درمديريت 10

1117087_ علی حبیبی موخركارشناسی2آماروكاربردآن درمديريت 10

1117215_ علی حبیبی موخركارشناسی2آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 13

_1400.03.041218130سه شنبه  تستی11:30جالل نريمانیكارشناسیسیستمهاي خريدوانبارداري وتوزيع10

_1400.03.041218130سه شنبه  تستی11:30رضا عباس زادهكارشناسیسیستمهاي خريدوانبارداري وتوزيع11

_1400.03.041218130سه شنبه  تستی11:30رضا عباس زادهكارشناسیسیستمهاي خريدوانبارداري وتوزيع12

_1400.03.041218215سه شنبه  تستی12:30امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت فناوري اطالعات وارتباطات10

_1400.03.041218223سه شنبه  شفاهی12:30محمدرضا مشايختحصیالت حسابداري مديريت10

_1400.03.041218334سه شنبه  10
مديريت پروژه هاي فناوري اطالعات بر اساس الگوي 

سی ام ام آي

تحصیالت 

تكمیلی
امیر هوشنگ تاجفر

12:30
تستی

1218266_ سمیه حسنیكارشناسیسیستم هاي خريد انبارداري و توزيع10

1218510_ سمیه حسنیكارشناسیسیستمهاي خريدوانبارداري و توزيع10

1117015_ پرويز نصیريكارشناسیكاربردآماردرمديريت صنعتی10

1235005_ پرويز نصیريكارشناسیكاربردآماردرمديريت بازرگانی10

_1400.03.041218044سه شنبه  تستی13:45مالك دلیركارشناسیمديريت تطبیقی10

_1400.03.041218044سه شنبه  تستی13:45خسرو دوستیكارشناسیمديريت تطبیقی11

_1400.03.041218297سه شنبه  تستی14:30نیلوفر چینی چیانتحصیالت حقوق بازرگانی10

_1400.03.041218440سه شنبه  تستی14:30كاوه فرهادي كمرهكارشناسیروانشناسی سازمانی10

_1400.03.041218440سه شنبه  تستی14:30كاوه فرهادي كمرهكارشناسیروانشناسی سازمانی11

_1400.03.041218450سه شنبه  تستی15:15محمد باران زهیكارشناسی(تطبیقی و اسالمی )حقوق بازرگانی 10

تشريحی- تستی 

1400.03.0412:30سه شنبه 

1400.03.04سه شنبه 

1400.03.0411:30سه شنبه 

تستی12:30

تستی ww
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_1400.03.041218450سه شنبه  تستی14:30نیلوفر چینی چیانكارشناسی(تطبیقی و اسالمی )حقوق بازرگانی 11

1218450_ محمد باران زهیكارشناسی(تطبیقی و اسالمی )حقوق بازرگانی 12
15:15

1223019_ 15:15محمد باران زهیكارشناسیحقوق بازرگانی10

_1400.03.041218509سه شنبه  تستی14:30پیمانه عسگريكارشناسیروانشناسی صنعتی10

_1400.03.041221008سه شنبه  تستی15:15فرهاد خداداد كاشیكارشناسیمالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت10

_1400.03.041221034سه شنبه  تستی15:15يگانه موسوي جهرمیكارشناسی(اقتصادبخش عمومی )مالیه عمومی 10

_1400.03.041235008سه شنبه  تشريحی15:15رضا الماسی كلوريكارشناسیحقوق تجارت10

_1400.03.041212256سه شنبه  تستی16:00طاهره كاظمیكارشناسیزبان خارجی10

_1400.03.041212256سه شنبه  تستی16:00شهال يعقوبیكارشناسیزبان خارجی11

_1400.03.041212256سه شنبه  تستی16:00محدثه اثناعشري كارشناسیزبان خارجی12

_1218451چهارشنبه  تستی17:00مهناز اسكندريانكارشناسیآشنايی با قوانین كسب كار10

_1400.03.081218451شنبه  تستی8:15متینه مقدمكارشناسیآشنايی با قوانین كسب كار11

_1400.03.081218451شنبه  تستی8:15متینه مقدمكارشناسیآشنايی با قوانین كسب كار12

_1400.03.081218467شنبه  تستی8:15جواد سیفكارشناسیمساله يابی و حل مساله10

_1400.03.081218467شنبه  تستی8:15رضا منصوريانكارشناسیمساله يابی و حل مساله11

1218667_ محمدرضا مشايختحصیالت (آموزش محور)روش هاي حل مساله 10

1218667_ محمدرضا مشايختحصیالت (آموزش محور)روش هاي حل مساله 19

_1218667چهارشنبه  شفاهی11:00محمدرضا مشايختحصیالت (آموزش محور)روش هاي حل مساله 11

_1400.03.081218667شنبه  تستی9:00سیدموسی خادمیتحصیالت (آموزش محور)روش هاي حل مساله 12

_1400.03.081218667شنبه  تشريحی9:00كوكب گرجیانتحصیالت (آموزش محور)روش هاي حل مساله 13

_1400.03.081218667شنبه  تشريحی9:00كوكب گرجیانتحصیالت (آموزش محور)روش هاي حل مساله 14

_1218667چهارشنبه  شفاهی14:00محمدرضا مشايختحصیالت (آموزش محور)روش هاي حل مساله 15

_1218667چهارشنبه  شفاهی16:00محمدرضا مشايختحصیالت (آموزش محور)روش هاي حل مساله 16

_1218667چهارشنبه  شفاهی18:00محمدرضا مشايختحصیالت (آموزش محور)روش هاي حل مساله 17

_1400.03.081218691شنبه  تستی9:00محمد باران زهیتحصیالت قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاريابی الكترونیكی10

_1400.02.211218812سه شنبه  شفاهی14:00سیده معصومه تحصیالت آينده پژوهی10

تستی

شفاهی 9:00

1400.03.04سه شنبه 

چهارشنبه 

1400.02.28
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_1400.02.301212166پنجشنبه  تستی14:00احسان احدمطلقیكارشناسی1زبان تخصصی 10

_1400.03.081212343شنبه  تستی10:45كاوه فرهادي كمرهكارشناسی1زبان تخصصی 10

_1400.03.081212343شنبه  تستی10:45كاوه فرهادي كمرهكارشناسی1زبان تخصصی 11

_1400.02.301212343پنجشنبه  تستی14:00احسان احدمطلقیكارشناسی1زبان تخصصی 12

_1400.02.301212343پنجشنبه  تستی14:00احسان احدمطلقیكارشناسی1زبان تخصصی 14

_1400.03.081214013شنبه  تشريحی11:30محمد عسگري عمادكارشناسی2حسابداري صنعتی 10

_1400.03.081214013شنبه  تشريحی11:30حسن باللی كارشناسی2حسابداري صنعتی 11

1218005_ قدير فیروزنیاكارشناسیگذراندن اوقات فراغت10

1218896_ قدير فیروزنیاكارشناسیمديريت و برنامه ريزي فراغت10

_1400.03.081218146شنبه  تشريحی11:30رضا الماسی كلوريكارشناسیمديريت صادرات وواردات10

1218354_ علی اكبر احمديتحصیالت فناوريهاي مديريت دانش10

1218853_ علی اكبر احمديتحصیالت فناوريهاي مديريت دانش10

_1400.03.081214073شنبه  تستی13:45محمد مومن پوركارشناسی1حسابرسی 10

_1400.03.081214073شنبه  تشريحی13:45محمد عسگري عمادكارشناسی1حسابرسی 11

1214073_ محمد عسگري عمادكارشناسی1حسابرسی 12

1214073_ محمد عسگري عمادكارشناسی1حسابرسی 13

_1400.03.081214077شنبه  تشريحی13:45محمد عسگري عمادكارشناسیحسابرسی10

_1400.03.081218381شنبه  تستی14:30علی جمشیديتحصیالت نظريه و فرآيند تحول سازمان10

_1400.03.081218702شنبه  تستی14:30علی اكبر جوكارتحصیالت مديريت فروش و تحويل10

_1400.03.081218921شنبه  تستی14:30ملكه رفیعیكارشناسیاسطوره شناسی10

1218039_ كیانوش كیانفركارشناسیروابط كاردرسازمان10

1238001_ كیانوش كیانفركارشناسیروابط صنعتی10

1218022_ محمدرضا شهیديكارشناسیتجزيه وتحلیل مسائل اجتماعی ايران10

1239015_ محمدرضا شهیديكارشناسیتجزيه و تحلیل مسائل اجتماعی ايران10

_1400.03.091218350يكشنبه  تشريحی8:15سعیده سیادتتحصیالت مديريت روابط مشتري10

تستی

تشريحی

تشريحی14:30

تستی

تشريحی- تستی 

1400.03.08شنبه 

1400.03.08شنبه 

13:45

1400.03.08شنبه 

11:30

1400.03.08شنبه 

1400.03.08شنبه 

14:30

11:30

ww
w.
Pn
uN
ew
s.
co
m

ww
w.
Pn
uN
ew
s.
co
m



1218383_ 10
مديريت منابع )روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاري

(انسانی

تحصیالت 

تكمیلی
مهدي يداللهی

1218383_ 11
مديريت منابع )روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاري

(انسانی

تحصیالت 

تكمیلی
مهدي يداللهی

_1400.03.091218454يكشنبه  تستی8:15بیتا شايگانیكارشناسیسازمانهاي پولی و مالی اسالمی و بین المللی10

_1400.03.091218454يكشنبه  تشريحی- تستی 8:15زلیخا مرسلی ارزنقكارشناسیسازمانهاي پولی و مالی اسالمی و بین المللی11

_1400.03.091218454يكشنبه  تشريحی- تستی 8:15زلیخا مرسلی ارزنقكارشناسیسازمانهاي پولی و مالی اسالمی و بین المللی12

_1400.03.091218483يكشنبه  تستی9:00مهدي احمدي پناهكارشناسیمديريت عملكرد در سازمان صنعتی10

_1400.03.091218486يكشنبه  تشريحی9:00علی فرهاديارتحصیالت مديريت كسب وكار هاي كوچك10

_1400.03.091218504يكشنبه  تستی9:00علی اكبر جوكارتحصیالت تحقیقات بازاريابی10

_1400.03.091218504يكشنبه  تستی9:00علی اكبر جوكارتحصیالت تحقیقات بازاريابی11

_1400.03.091218818يكشنبه  تستی9:00زهرا احسانیتحصیالت مديريت فرايند هاي كسب وكار10

1218003_ حسین خدادادي كارشناسی(جهانگردي )مبانی مردم شناسی 10

1218895_ حسین خدادادي كارشناسیمردم شناسی10

1212008_ سمیه رستمی پوركارشناسی1زبان دوم 10

1212016_ سمیه رستمی پوركارشناسی1زبان دوم 10

1218883_ سمیه رستمی پوركارشناسیزبان دوم10

_1400.03.091218083يكشنبه  تستی10:45بهروز خواجه نصیريكارشناسیمديريت كارخانه10

_1400.03.091218296يكشنبه  تستی10:45بهروز الري سمنانیتحصیالت بازارها و نهادهاي مالی10

_1400.03.091218526يكشنبه  تستی10:45رضا عباس زادهتحصیالت سیستم هاي اطالعات مديريت10

1218329_ علی اكبر احمديتحصیالت سیستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان10

1218863_ علی اكبر احمديتحصیالت سیستم هاي سازمانی10

_1400.03.091218863يكشنبه  تستی10:45علی اكبر احمديتحصیالت سیستم هاي سازمانی11

_1400.03.091218863يكشنبه  تستی10:45علی اكبر احمديتحصیالت سیستم هاي سازمانی12

1218863_ امین حكیمتحصیالت سیستم هاي سازمانی13

1218863_ امین حكیمتحصیالت سیستم هاي سازمانی14

_1400.03.091221005يكشنبه  تشريحی11:30علیرضا شريف كارشناسیاقتصادخرد10

تستی

تستی

تستی

تستی

1400.03.09يكشنبه 

1400.03.09يكشنبه 

10:45

1400.03.09يكشنبه 

10:45

9:00

1400.03.09يكشنبه 

1400.03.0911:30يكشنبه 
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_1400.03.091221005يكشنبه  تستی11:30علی اصغر موحدكارشناسیاقتصادخرد11

_1400.03.091221011يكشنبه  تشريحی11:30علیرضا شريف كارشناسیاقتصادخرد10

_1400.03.091221011يكشنبه  تستی12:30كامران مانیكارشناسیاقتصادخرد11

_1400.03.091221026يكشنبه  تستی12:30حسن مخملیكارشناسیاقتصادخرد10

_1400.03.091221026يكشنبه  تشريحی12:30سمیرا متقی دستنائیكارشناسیاقتصادخرد11

_1400.03.091221026يكشنبه  تستی12:30مینو امینی میالنیكارشناسیاقتصادخرد12

1218004_ حسن مخملیكارشناسی(جهانگردي -خرد)1اصول علم اقتصاد10

1218891_ حسن مخملیكارشناسی1اصول علم اقتصاد10

_1400.03.091218239يكشنبه  تشريحی13:45سعیده سیادتتحصیالت مسائل جاري مديريت10

_1400.03.091218597يكشنبه  تستی13:45حسن درويشتحصیالت نظريه هاي خط مشی گذاري عمومی10

_1400.03.091218687يكشنبه  تشريحی13:45علی رستمیتحصیالت طرح ريزي كسب و كار10

_1400.03.091218687يكشنبه  تشريحی13:45علی رستمیتحصیالت طرح ريزي كسب و كار11

_1400.03.091218814يكشنبه  شفاهی13:45سیده معصومه تحصیالت مديريت تغییر10

_1400.03.091218868يكشنبه  تستی13:45نرگس خاكیتحصیالت اقتصاد انرژي10

_1400.03.091218911يكشنبه  تستی13:45اسماعیل علی اكبريكارشناسیآشنايی با منظر10

1218014_ شهاب بیرانوندكارشناسیآشنايی باسازمانهاي دولتی ايران10

1218916_ شهاب بیرانوندكارشناسیآشنايی با سازمان هاي مرتبط با گردشگري10

_1400.03.091221036يكشنبه  تستی13:45فرهاد خداداد كاشیكارشناسیاقتصادخرد10

_1400.03.091233031يكشنبه  تستی16:00روح اله نادعلیكارشناسی(علوم انسانی )2انديشه اسالمی 10

_1400.03.091233031يكشنبه  تستی16:00روح اله نادعلیكارشناسی(علوم انسانی )2انديشه اسالمی 11

_1400.03.091233031يكشنبه  تستی16:00محمدولی اسديكارشناسی(علوم انسانی )2انديشه اسالمی 12

_1400.03.091233031يكشنبه  تستی16:00محمدولی اسديكارشناسی(علوم انسانی )2انديشه اسالمی 13

_1400.03.101218186دو شنبه  تشريحی- تستی 8:15ناصر برخوردارتحصیالت فرآيندخطمشی گذاري10

_1400.03.101218237دو شنبه  تشريحی8:15فاطمه عیديتحصیالت بازرگانی بین الملل10

_1400.03.101218596دو شنبه  تستی8:15نرگس خاكیتحصیالت اقتصاد بخش دولتی10

_1400.03.101218603دو شنبه  تشريحی- تستی 8:15حسین متفكرتحصیالت بازمهندسی تشكیالت دولتی10

تستی

تشريحی

1400.03.0913:45يكشنبه 

13:45 1400.03.09يكشنبه 
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_1400.03.101218686دو شنبه  تشريحی8:15سید محمد تحصیالت اجرا و كنترل استراتژي10

_1400.03.101218693دو شنبه  تشريحی8:15علی رستمیتحصیالت استراتژي هاي بازرگانی بین المللی10

_1400.03.101235014دو شنبه  تستی8:15امیر فريدنیاكارشناسیبازاريابی بین الملل10

_1400.03.101115217دو شنبه  تستی10:45شیرين میرعابدينیكارشناسیكامپیوتروكاربردآن درمديريت10

_1400.03.101115270دو شنبه  تشريحی- تستی 11:30سیده فاطمه نورانیكارشناسیكاربرد كامپیوتر در مديريت10

_1400.03.101115270دو شنبه  تستی10:45شیرين میرعابدينیكارشناسیكاربرد كامپیوتر در مديريت11

_1400.03.101115270دو شنبه  تستی10:45شیرين میرعابدينیكارشناسیكاربرد كامپیوتر در مديريت12

_1400.03.101115270دو شنبه  تستی10:45شیرين میرعابدينیكارشناسیكاربرد كامپیوتر در مديريت13

_1400.03.101212167دو شنبه  كارشناسی4زبان تخصصی 10
شیما السادات 

11:30طباطبائی سپهر
تستی

_1400.03.101214071دو شنبه  تستی11:30مینو امینی میالنیكارشناسیپول وارزوبانكداري10

_1400.03.101218023دو شنبه  تشريحی11:30شهاب بیرانوندكارشناسیمطالعات تطبیقی سیاست هاي جهانگردي10

_1400.03.101218077دو شنبه  تستی11:30ربابه جعفريكارشناسیطرح ريزي وتعمیرات ونگهداري10

_1400.03.101218244دو شنبه  تحقیقات بازاريابی10
تحصیالت 

تكمیلی

علی اصغر عیوضی 

حشمت
تستی11:30

_1400.03.101218259دو شنبه  تستی10:45شیرين میرعابدينیكارشناسیكامپیوتر و كاربرد آن در مديريت10

_1400.03.101218848دو شنبه  تشريحی12:30سعیده سیادتتحصیالت هوشمندي كسب و كار10

_1400.03.101218848دو شنبه  تشريحی12:30سعیده سیادتتحصیالت هوشمندي كسب و كار11

1218848_ سیده صفیه سیادتتحصیالت هوشمندي كسب و كار12

1218848_ سیده صفیه سیادتتحصیالت هوشمندي كسب و كار14

1218848_ سیده صفیه سیادتتحصیالت هوشمندي كسب و كار15

_1400.03.101218848دو شنبه  تشريحی12:30سعیده سیادتتحصیالت هوشمندي كسب و كار13

_1400.03.101229002دو شنبه  تستی11:30جمعلی طهماسبی كارشناسی2تاريخ فرهنگ ايران 10

_1400.03.101235042دو شنبه  شفاهی11:30محمدرضا مشايختحصیالت تحقیقات بازاريابی10

_1400.03.101111014دو شنبه  تشريحی-تستی13:45مهدي نازاريكارشناسی1رياضیات پايه ومقدمات آمار10

_1400.03.101111497دو شنبه  تستی13:45زهره حبیبیكارشناسیرياضیات پايه10

_1400.03.101111497دو شنبه  تستی13:45فرشته صمديكارشناسیرياضیات پايه11
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1111004_ علی حبیبی موخركارشناسیرياضیات كاربردي درمديريت جهانگردي10

1111497_ علی حبیبی موخركارشناسیرياضیات پايه12

_1400.03.101218038دو شنبه  تستی14:30علی اكبر احمديكارشناسیمديريت توسعه10

_1400.03.101218038دو شنبه  تشريحی- تستی 14:30زلیخا مرسلی ارزنقكارشناسیمديريت توسعه11

_1400.03.101218295دو شنبه  تستی14:30بهروز الري سمنانیتحصیالت مديريت سرمايه گذاري ها10

_1400.03.101218488دو شنبه  تستی14:30بهروز الري سمنانیتحصیالت مديريت سرمايه گذاري10

_1400.03.101218488دو شنبه  تستی14:30بهروز الري سمنانیتحصیالت مديريت سرمايه گذاري11

_1400.03.101218607دو شنبه  تحلیلی-تشريحی 14:30حسن الوداريتحصیالت مهارت آموزي و آموزش و توسعه منابع انسانی11

_1400.03.101218607دو شنبه  تحلیلی-تشريحی 14:30حسن الوداريتحصیالت مهارت آموزي و آموزش و توسعه منابع انسانی12

_1400.03.101218882دو شنبه  تستی14:30سیما سعادتكارشناسیرياضیات كاربردي در گردشگري10

1218019_ سیف اله آذربونكارشناسیقوانین ومقررات حقوقی جهانگردي10
14:30

1218893_ سیف اله آذربونكارشناسیقوانین و مقررات حقوقی گردشگري10

_1400.03.111214070سه شنبه  تشريحی- تستی 8:15فرزانه سادات تربت كارشناسی1مديريت مالی 10

_1400.03.111218037سه شنبه  تستی8:15علی اكبر احمديكارشناسیمديريت سازمانهاي محلی وشهرداريها10

1218037_ علی اباذري سیونديكارشناسیمديريت سازمانهاي محلی وشهرداريها11

1234004_ علی اباذري سیونديكارشناسیمديريت شهرداريهاي زمانهاي محلی10

_1400.03.111218339سه شنبه  تستی8:15محمد حكاكتحصیالت سیستمهاي پشتیبانی تصمیم گیري10

1218339_ محمد حكاكتحصیالت سیستمهاي پشتیبانی تصمیم گیري11

1218339_ محمد حكاكتحصیالت سیستمهاي پشتیبانی تصمیم گیري12

1218397_ سید صادق بحرينیتحصیالت طراحی نظام هاي جبران خدمات با رويكرد اسالمی10

1218397_ طراحی نظام هاي جبران خدمات با رويكرد اسالمی11
تحصیالت 

تكمیلی
سید صادق بحرينی

_1400.03.111218465سه شنبه  تستی8:15مالك دلیركارشناسیمباحث و چالشهاي مديريت دولتی10

_1400.03.111218465سه شنبه  تستی9:00علی جمشیديكارشناسیمباحث و چالشهاي مديريت دولتی11

تستی

تستی

تستی

تشريحی- تستی 

تشريحی- تستی 

1400.03.10دو شنبه 

1400.03.1013:45دو شنبه 

8:15 1400.03.11سه شنبه 

1400.03.11سه شنبه 

1400.03.11سه شنبه 
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_1400.03.111218480سه شنبه  تشريحی 9:00محمد مهدي پرهیزگارتحصیالت كنترل و بودجه بندي و مديريت عملكرد10

_1400.03.111218480سه شنبه  كنترل و بودجه بندي و مديريت عملكرد11
تحصیالت 

تكمیلی

علی اصغر عیوضی 

9:00حشمت
تستی

_1400.03.111218480سه شنبه  تشريحی9:00جعفر آهنگري تحصیالت كنترل و بودجه بندي و مديريت عملكرد12

1218482_ سمیه حسنیكارشناسیمديريت تولید و عملیات10

1218482_ سمیه حسنیكارشناسیمديريت تولید و عملیات11

_1400.03.111218502سه شنبه  تستی9:00مهدي احمدي پناهكارشناسیمديريت پروژه10

_1400.03.111218564سه شنبه  10
آموزش ) (GIS)اصول سیستم هاي اطالعات جغرافیايی 

(محور

تحصیالت 

تكمیلی
رودابه فرهادي

9:00
تستی

_1400.03.111218600سه شنبه  تستی9:45رضا رسولیتحصیالت بررسی مسائل مديريت ايران10

1218851_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت پروژه هاي فناوري اطالعات10

1218851_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت پروژه هاي فناوري اطالعات13

_1400.03.111218851سه شنبه  تستی9:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت پروژه هاي فناوري اطالعات11

_1400.03.111218851سه شنبه  تستی9:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت پروژه هاي فناوري اطالعات12

_1400.03.111218952سه شنبه  تستی9:45مالك دلیرتحصیالت نظام هاي اداره امور عمومی تطبیقی10

_1400.03.111235004سه شنبه  تشريحی9:45مهدي غالمیكارشناسیمديريت مالی10

_1400.03.111238015سه شنبه  تستی9:45حسین كاروركارشناسیكنترل پروژه10

_1400.03.111218026سه شنبه  تستی10:45پیمانه عسگريكارشناسیمبانی سازمان ومديريت10

_1400.03.111218034سه شنبه  تستی10:45علی اكبر احمديكارشناسیمديريت منابع انسانی10

_1400.02.271218034دوشنبه  تشريحی11:00سارا امیرحصاريكارشناسیمديريت منابع انسانی11

_1400.03.111218265سه شنبه  تستی10:45پیمانه عسگريكارشناسیمديريت منابع انسانی10

_1400.03.111218386سه شنبه  تستی10:45منیره عسگري نژادتحصیالت مبانی سازمان و مديريت10

_1400.03.111218387سه شنبه  تستی11:30راضیه مهدي پورتحصیالت مديريت منابع انسانی10

_1400.03.111218453سه شنبه  تشريحی11:30ناصر شم بیاتیكارشناسیتجارت الكترونیك10

_1400.03.111218453سه شنبه  تستی11:30كاوه فرهادي كمرهكارشناسیتجارت الكترونیك11

1218585_ منیره عسگري نژادتحصیالت مبانی سازمان و مديريت10

1218585_ منیره عسگري نژادتحصیالت مبانی سازمان و مديريت11
تستی

تستی

تستی 9:45

1400.03.11سه شنبه 

1400.03.22شنبه 

10:45

9:00 1400.03.11سه شنبه 
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1218587_ پیمانه عسگريتحصیالت مديريت منابع انسانی10

1218587_ پیمانه عسگريتحصیالت مديريت منابع انسانی11

_1400.03.111218612سه شنبه  تستی11:30مالك دلیرتحصیالت رفتار سازمانی از منظر اسالم10

_1400.03.111218907سه شنبه  تشريحی11:30علی آزادكارشناسیارتباطات انسانی در گردشگري10

_1400.03.111221033سه شنبه  تستی11:30حسن الوداريكارشناسیمبانی واصول سازمان ومديريت10

_1400.03.111235002سه شنبه  تستی11:30امیرحسین بهروزكارشناسیمديريت منابع انسانی10

_1400.03.111235012سه شنبه  تشريحی11:30ناصر شم بیاتیكارشناسی1تجارت الكترونیك 10

_1400.03.111218474سه شنبه  تشريحی13:45علی شجاعی فردتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار10

_1400.03.111218474سه شنبه  تشريحی13:45علی شجاعی فردتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار11

_1400.03.111218474سه شنبه  تستی13:45مرجان اعتماديتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار12

_1400.03.111218474سه شنبه  تشريحی14:30محسن كرمیتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار13

_1400.03.111218474سه شنبه  تستی13:45محمد حكاكتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار14

_1400.03.111218474سه شنبه  تشريحی14:30محسن كرمیتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار15

_1400.03.111218474سه شنبه  تستی13:45مرجان اعتماديتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار16

_1400.03.111218474سه شنبه  تستی13:45مرجان اعتماديتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار17

_1400.02.251218474 شنبه  تشريحی10:00علی شجاعی فردتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار19

_1400.03.111218474سه شنبه  تستی13:45مرجان اعتماديتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار20

_1400.03.111218474سه شنبه  تشريحی14:30محسن كرمیتحصیالت اخالق واحكام كسب وكار21

_1400.03.111218524سه شنبه  تستی14:30رضا عباس زادهتحصیالت نظريه هاي رفتار سازمانی پیشرفته10

_1400.03.111218672سه شنبه  تستی14:30مراد راهداريتحصیالت اخالق و احكام كسب وكار10

1218672_ مهناز اسكندريانتحصیالت اخالق و احكام كسب وكار11

1218672_ مهناز اسكندريانتحصیالت اخالق و احكام كسب وكار15

_1400.03.111218672سه شنبه  تستی14:30مراد راهداريتحصیالت اخالق و احكام كسب وكار12

_1400.03.111218672سه شنبه  تستی14:30مراد راهداريتحصیالت اخالق و احكام كسب وكار13

_1400.02.281218672سه شنبه  شفاهی18:00رستم درخشانتحصیالت اخالق و احكام كسب وكار14

_1400.03.111218675سه شنبه  تستی14:30اوژن كريمیتحصیالت بازاريابی و مديريت بازار پیشرفته10

_1400.03.111218675سه شنبه  شفاهی15:15سیده معصومه تحصیالت بازاريابی و مديريت بازار پیشرفته11

تستی 10:45

12:00

1400.03.11سه شنبه 

تستی1400.02.31جمعه 
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_1400.03.111218675سه شنبه  شفاهی15:15سیده معصومه تحصیالت بازاريابی و مديريت بازار پیشرفته12

_1400.03.111218675سه شنبه  تشريحی- تستی 15:15علیرضا حبیبیتحصیالت بازاريابی و مديريت بازار پیشرفته13

_1400.03.111218869سه شنبه  تستی15:15صمد خبازباويلتحصیالت مديريت استراتژيك تكنولوژي10

_1400.03.111218927سه شنبه  تشريحی15:15شهاب بیرانوندكارشناسیمطالعات تطبیقی سیاست هاي گردشگري10

_1400.03.111221012سه شنبه  تشريحی15:15جهانگیر بیابانیكارشناسیاقتصادكالن10

_1400.03.111221027سه شنبه  تستی15:15فرهاد خداداد كاشیكارشناسیاقتصادكالن10

_1400.03.111221027سه شنبه  تستی18:15محمدرضا رنجبر فالحكارشناسیاقتصادكالن11

1218273_ سیف اله آذربونكارشناسیحقوق اساسی10

1218789_ سیف اله آذربونكارشناسیكلیات حقوق10

1223004_ سیف اله آذربونكارشناسیحقوق اساسی10

_1400.03.111235045سه شنبه  تشريحی15:15ناصر شم بیاتیكارشناسی2مديريت اسالمی 10

1218892_ كارشناسیزبان انگلیسی10
شیما السادات 

طباطبائی سپهر
1225001_ كارشناسی1زبان انگلیسی 10

شیما السادات 

طباطبائی سپهر
1239017_ كارشناسی1زبان انگلیسی 10

شیما السادات 

طباطبائی سپهر
_1400.03.111220479سه شنبه  تستی16:00روح اله لطفی زادكارشناسیانديشه سیاسی امام خمینی10

1218394_ علی شجاعی فردتحصیالت مفروضات و الگوهاي مديريت اسالمی10

1218394_ علی شجاعی فردتحصیالت مفروضات و الگوهاي مديريت اسالمی11

1218398_ مجید ضماهنیتحصیالت رهبري و تحول سازمانی از ديدگاه اسالم10

1218398_ مجید ضماهنیتحصیالت رهبري و تحول سازمانی از ديدگاه اسالم11

_1218521چهار شنبه  تستی8:15مجید ابراهیمیتحصیالت آمار براي مديران10

1218548_ محمدرضا شهیديكارشناسیاصول ومبانی مديريت از ديدگاه اسالم10

1218548_ محمدرضا شهیديكارشناسیاصول ومبانی مديريت از ديدگاه اسالم11

_1218699چهار شنبه  تستی8:15علی اكبر جوكارتحصیالت بازاريابی صنعتی و خدمات10

1218008_ حسین خدادادي كارشناسیشناخت روحیات ملل10

1218899_ كارشناسیشناخت ملل10
حسین خدادادي 

حدادان

تستی

چهار شنبه 

1400.03.12

چهار شنبه 

1400.03.12

چهار شنبه 

1400.03.12

چهار شنبه 

1400.03.12

8:15

8:15

1400.03.11سه شنبه 

1400.03.11سه شنبه 

18:15

تشريحی-تستی

تستی18:15

تشريحی8:15

تستی

تستی8:15
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_1226002چهار شنبه  تستی8:15جمعلی طهماسبی كارشناسی2هنرومعماري ايران 10

_1235035چهار شنبه  شفاهی8:15محمدرضا مشايختحصیالت بازاريابی صنعتی10

_1212174چهار شنبه  تستی10:45بیتا شايگانیكارشناسیزبان تخصصی اقتصادومديريت10
چهار شنبه 

1400.03.12
1218010_ كارشناسیرفتارسازمانی10

ولی الدين مصلحتی 

شربیانی
تستی10:45

_1218032چهار شنبه  تستی10:45حسن الوداريكارشناسیمديريت رفتارسازمانی10

_1218032چهار شنبه  تشريحی10:45علی عباسیكارشناسیمديريت رفتارسازمانی11

_1218040چهار شنبه  تستی19:45محمدرضا شهیديكارشناسیتصمیم گیري وتعیین خطمشی دولتی10

1218040_ نیلوفر شیريكارشناسیتصمیم گیري وتعیین خطمشی دولتی11

1238011_ نیلوفر شیريكارشناسیتصمیم گیري وتعیین خطمشی صنعتی10

1218067_ مهدي احمدي پناهكارشناسیمديريت رفتارسازمانی10

1218067_ مهدي احمدي پناهكارشناسیمديريت رفتارسازمانی11

_1218123چهار شنبه  تستی11:30امیر فريدنیاكارشناسیمديريت رفتارسازمانی10

_1218123چهار شنبه  تستی11:30پیمانه عسگريكارشناسیمديريت رفتارسازمانی11

_1218123چهار شنبه  تستی10:45نیلوفر شیريكارشناسیمديريت رفتارسازمانی12

1218325_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت استراتژيك فناوري اطالعات10

1218850_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت استراتژيك سیستم هاي اطالعاتی10

1218850_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت استراتژيك سیستم هاي اطالعاتی11

1218850_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت استراتژيك سیستم هاي اطالعاتی13

1218850_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت استراتژيك سیستم هاي اطالعاتی14

1218850_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت استراتژيك سیستم هاي اطالعاتی15

_1218357چهار شنبه  تستی11:30محمد آزادنیاتحصیالت مديريت رفتارسازمانی10

_1218477چهار شنبه  تشريحی- تستی 11:30محمدتقی امینیتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته10

_1218477چهار شنبه  تشريحی11:30محمدرضا دارائیتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته11

_1218477چهار شنبه  تشريحی- تستی 11:30محمدتقی امینیتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته12

_1218487چهار شنبه  تستی19:00بهروز الري سمنانیتحصیالت بازارهاونهادهاي مالی10

_1218487چهار شنبه  تستی19:00بهروز الري سمنانیتحصیالت بازارهاونهادهاي مالی11

_1218489چهار شنبه  تشريحی12:30علیرضا شريف تحصیالت مالیه بین الملل10

چهار شنبه 

1400.03.12
12:30

چهار شنبه 

1400.03.12

چهار شنبه 

1400.03.12

تستی

10:45

10:45

تستی

تستی
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_1218489چهار شنبه  تشريحی12:30علیرضا شريف تحصیالت مالیه بین الملل11

_1218489چهار شنبه  تشريحی12:30علیرضا شريف تحصیالت مالیه بین الملل12

1218494_ دانش ومهارت هاي كار تیمی10
تحصیالت 

تكمیلی

لطف اله فروزنده 

دهكردي

1218494_ دانش ومهارت هاي كار تیمی11
تحصیالت 

تكمیلی

لطف اله فروزنده 

دهكردي
1218528_ فرزاد فیروزي تحصیالت مديريت فناوري اطالعات10

1218528_ فرزاد فیروزي تحصیالت مديريت فناوري اطالعات11

_1218586چهار شنبه  تشريحی- تستی 19:00حسین متفكرتحصیالت مديريت رفتار سازمانی10

_1218586چهار شنبه  تستی11:30مهروز ايرجیتحصیالت مديريت رفتار سازمانی11

1218589_ رضا رسولیتحصیالت تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی10

1218589_ رضا رسولیتحصیالت تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی11

_1218671چهار شنبه  تستی19:00ولی محمد درينیتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته10

_1218671چهار شنبه  تستی18:00مهناز اسكندريانتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته11

_1218671چهار شنبه  تستی19:00ولی محمد درينیتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته12

_1218671چهار شنبه  تشريحی18:15محسن كرمیتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته13

_1218680چهار شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت مديريت رفتار سازمانی10

_1218680چهار شنبه  تستی18:15حاجیه رجبی فرجادتحصیالت مديريت رفتار سازمانی11

_1218682چهار شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت مديريت منابع انسانی10

_1218682چهار شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت مديريت منابع انسانی11

_1218811چهار شنبه  تستی18:15صمد خبازباويلتحصیالت مديريت استراتژي فناوري10
چهار شنبه 

1400.03.12
1218898_ كارشناسیرفتار سازمانی10

ولی الدين مصلحتی 

شربیانی
تستی18:15

_1400.02.301235011پنجشنبه  تشريحی9:00احسان احدمطلقیكارشناسیمديريت بازاريابی10

_1218608چهار شنبه  تستی13:45علی جمشیديتحصیالت مديريت حقوق و دستمزد10

1218378_ ناصر شم بیاتیكارشناسیمبانی مديريت اسالمی و الگوهاي آن10

1235044_ ناصر شم بیاتیكارشناسی1مديريت اسالمی 10

_1233032چهار شنبه  تستی16:00علی ملكی اصلكارشناسی(علوم انسانی )تفسیرموضوعی قرآن 10

چهار شنبه 

1400.03.12

چهار شنبه 

1400.03.12
19:00

چهار شنبه 

1400.03.12

19:00

چهار شنبه 

1400.03.12

تشريحی19:00

تشريحی 13:45

تستی

تستی
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_1233032چهار شنبه  تستی16:00علی ملكی اصلكارشناسی(علوم انسانی )تفسیرموضوعی قرآن 11

_1233032چهار شنبه  تستی16:00علی ملكی اصلكارشناسی(علوم انسانی )تفسیرموضوعی قرآن 12

_1400.02.301218505پنج شنبه  شفاهی9:00محمدرضا مشايختحصیالت بازاريابی بین بنگاهی10

1218505_ محمدرضا مشايختحصیالت بازاريابی بین بنگاهی11

1218505_ محمدرضا مشايختحصیالت بازاريابی بین بنگاهی12

1218566_ مختار رمضانیكارشناسیسیستمهاي اطالعاتی در مديريت10

1234003_ مختار رمضانیكارشناسیسیستمهاي اطالعاتی مديريت10

_1400.03.131218573پنج شنبه  تحلیلی-تشريحی 8:15حسن الوداريتحصیالت (آموزش محور)حكومت الكترونیك 10

_1400.03.131218602پنج شنبه  تشريحی8:15محمدرضا دارائیتحصیالت حكومت الكترونیك10

_1400.03.131218690پنج شنبه  تشريحی8:15علی فرهاديارتحصیالت طراحی و مديريت كسب وكار الكترونیكی10

_1400.03.131218845پنج شنبه  تشريحی8:15راضیه مهدي پورتحصیالت مبانی تئوري و فلسفی سیستم ها ي اطالعاتی10

_1400.03.131218845پنج شنبه  تشريحی8:15راضیه مهدي پورتحصیالت مبانی تئوري و فلسفی سیستم ها ي اطالعاتی11

_1400.03.131218845پنج شنبه  تشريحی8:15راضیه مهدي پورتحصیالت مبانی تئوري و فلسفی سیستم ها ي اطالعاتی12

_1400.03.131218845پنج شنبه  تشريحی8:15راضیه مهدي پورتحصیالت مبانی تئوري و فلسفی سیستم ها ي اطالعاتی13

_1400.03.131212169پنج شنبه  كارشناسی3زبان تخصصی 10
شیما السادات 

طباطبائی سپهر
تستی10:45

_1400.03.131214004پنج شنبه  تشريحی10:45حسن باللی كارشناسی1اصول حسابداري 10

1214002_ محمد مومن پوركارشناسی(جهانگردي )1اصول حسابداري 10

1214017_ محمد مومن پوركارشناسی1اصول حسابداري 11

1218061_ محمد مومن پوركارشناسی1اصول حسابداري 10

_1400.03.131214066پنج شنبه  تشريحی10:45محمد محمودي میمندكارشناسی1اصول حسابداري 10

_1400.03.131214066پنج شنبه  تشريحی10:45محمد مومن پوركارشناسی1اصول حسابداري 11

1214066_ حسن باللی كارشناسی1اصول حسابداري 12

1214066_ حسن باللی كارشناسی1اصول حسابداري 13

_1400.03.131214066پنج شنبه  تشريحی11:30عبدالرضا غنجی كارشناسی1اصول حسابداري 14

_1400.03.131214066پنج شنبه  تشريحی11:30عبدالرضا غنجی كارشناسی1اصول حسابداري 15

12:00

1400.03.1311:30پنج شنبه 

1400.03.13پنج شنبه 

1400.02.30پنج شنبه 

10:45

8:15

1400.03.13پنج شنبه 

شفاهی

تشريحی

تستی

تشريحی
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_1400.03.131218016پنج شنبه  تشريحی-تستی10:45مونا تمیمیكارشناسیفن راهنمايی10

_1400.03.131218075پنج شنبه  تستی12:30مهدي احمدي پناهكارشناسیمديريت منابع انسانی10

_1400.03.131218134پنج شنبه  تستی12:30كاوه فرهادي كمرهكارشناسیمديريت منابع انسانی10

_1400.03.131218134پنج شنبه  كارشناسیمديريت منابع انسانی11
ولی الدين مصلحتی 

شربیانی
تستی12:30

_1400.03.131218263پنج شنبه  تشريحی-تستی12:30مونا تمیمیكارشناسیفن راهنمايی10

_1400.03.131218382پنج شنبه  تشريحی- تستی 12:30حسین متفكرتحصیالت زبان تخصصی10

_1400.03.131218382پنج شنبه  تشريحی11:30عباس موقاريتحصیالت زبان تخصصی11

_1400.03.131218581پنج شنبه  تستی12:30مالك دلیرتحصیالت نظريه هاي مديريت دولتی10

_1400.03.131218581پنج شنبه  تستی18:15امیرحسین امیرخانیتحصیالت نظريه هاي مديريت دولتی11

_1400.03.131218581پنج شنبه  تستی18:15امیرحسین امیرخانیتحصیالت نظريه هاي مديريت دولتی12

_1400.03.131218917پنج شنبه  تستی12:30جمعلی طهماسبی كارشناسیفن راهنمايی در گردشگري10

_1400.03.131235003پنج شنبه  تستی12:30رضا عباس زادهكارشناسیمبانی مديريت بازرگانی10

_1400.03.131213210پنج شنبه  تستی16:00مرتضی حاجی كارشناسیفارسی10

_1400.03.131213210پنج شنبه  تستی16:00شهرزاد نوري صفاكارشناسیفارسی11

_1400.03.131218464پنج شنبه  تستی13:45امیرحسین امیرخانیكارشناسیاصول ومبانی كار آفرينی10

_1400.03.131218849پنج شنبه  تستی13:45محمدمحسن صدرتحصیالت سیستم هاي مديريت بانك هاي اطالعاتی10

_1400.03.131218849پنج شنبه  تستی13:45محمدمحسن صدرتحصیالت سیستم هاي مديريت بانك هاي اطالعاتی11

1218849_ محمدمحسن صدرتحصیالت سیستم هاي مديريت بانك هاي اطالعاتی12

1218849_ محمدمحسن صدرتحصیالت سیستم هاي مديريت بانك هاي اطالعاتی13

1218849_ محمدمحسن صدرتحصیالت سیستم هاي مديريت بانك هاي اطالعاتی14

_1400.03.131218914پنج شنبه  تشريحی13:45شهاب بیرانوندكارشناسیاصول و روش برنامه ريزي10

_1400.03.131218929پنج شنبه  تستی13:45سارا اوركیكارشناسیكارآفرينی در گردشگري10

_1400.03.131235046پنج شنبه  تستی13:45كاوه فرهادي كمرهكارشناسی(مديريت )كارآفرينی 10

1218001_ مصطفی طالشیكارشناسیشناخت صنعت جهانگردي10

1218886_ مصطفی طالشیكارشناسیشناخت صنعت گردشگري10

1218017_ قدير فیروزنیاكارشناسیبرنامه ريزي توسعه جهانگردي10

تستی

1400.03.17دو شنبه 

1400.03.17دو شنبه 

1400.03.13پنج شنبه 

8:15

13:45

تشريحی- تستی 8:15
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1239005_ قدير فیروزنیاكارشناسیبرنامه ريزي توسعه جهانگردي10

_1400.03.171218042دو شنبه  تستی8:15علی اكبر احمديكارشناسیمديريت تحول سازمانی10

_1400.03.171218042دو شنبه  تشريحی8:15علی عباسیكارشناسیمديريت تحول سازمانی11

_1400.03.171218448دو شنبه  كارشناسی(با رويكرد اسالمی)بازار يابی و مديريت بازار 10
سیده معصومه 

8:15غمخواري
تستی

_1400.03.171218448دو شنبه  تستی9:00امیر فريدنیاكارشناسی(با رويكرد اسالمی)بازار يابی و مديريت بازار 11

_1400.03.171218448دو شنبه  تشريحی- تستی 9:00علیرضا حبیبیكارشناسی(با رويكرد اسالمی)بازار يابی و مديريت بازار 12

_1400.03.171218576دو شنبه  تستی9:00علی جمشیديتحصیالت روش شناسی پژوهش هاي كیفی و آمیخته در مديريت10

_1400.03.171218576دو شنبه  تحلیلی-تشريحی 9:00حسن الوداريتحصیالت روش شناسی پژوهش هاي كیفی و آمیخته در مديريت11

_1400.03.171218576دو شنبه  تحلیلی-تشريحی 9:00حسن الوداريتحصیالت روش شناسی پژوهش هاي كیفی و آمیخته در مديريت12

_1400.03.171218614دو شنبه  تستی9:00حسن درويشتحصیالت رفتار سازمانی بین المللی10

1212009_ سمیه رستمی پوركارشناسی2زبان دوم 10

1218262_ سمیه رستمی پوركارشناسی2زبان دوم 10

_1400.03.171218444دو شنبه  تشريحی10:45ناصر شم بیاتیكارشناسیاخالق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسالمی10

_1400.03.171218444دو شنبه  تستی10:45مهدي احمدي پناهكارشناسیاخالق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسالمی11

_1400.03.171218444دو شنبه  تستی10:45امیرحسین امیرخانیكارشناسیاخالق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسالمی12

_1400.03.171218506دو شنبه  تشريحی10:45فاطمه عیديتحصیالت مديريت برند10

_1400.03.171218506دو شنبه  تستی11:30اوژن كريمیتحصیالت مديريت برند11

_1400.03.171218506دو شنبه  تشريحی10:45فاطمه عیديتحصیالت مديريت برند12

_1400.03.171218549دو شنبه  تستی10:45امیرحسین امیرخانیكارشناسیاخالق حرفه اي در مديريت با رويكرد اسالمی10

_1400.03.171218703دو شنبه  تشريحی11:30علی فرهاديارتحصیالت مديريت ارتباطات با سازمان ها و نهادهاي داخلی10

_1400.03.171218847دو شنبه  تستی11:30علی اكبر احمديتحصیالت مبانی مديريت دانش10

_1400.03.171218847دو شنبه  تستی11:30علی اكبر احمديتحصیالت مبانی مديريت دانش11

1218355_ سیروس رضايی تحصیالت مديريت دانش10

1218847_ سیروس رضايی تحصیالت مبانی مديريت دانش12

1400.03.178:15دو شنبه 

1400.03.17دو شنبه 

1400.03.17دو شنبه 

11:30

تشريحی- تستی 

تستی10:45

تستی
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1218847_ سیروس رضايی تحصیالت مبانی مديريت دانش13

1218847_ سیروس رضايی تحصیالت مبانی مديريت دانش14

1218930_ الیاس صفارانكارشناسیشناخت صنايع دستی10

1226003_ الیاس صفارانكارشناسیشناخت صنايع دستی ايران10

_1400.03.171234016دو شنبه  تستی11:30علی جمشیديتحصیالت نظريه هاوفرآيندارتباطات سازمانی10

_1400.03.171218036دو شنبه  تستی18:15محمدرضا شهیديكارشناسیسیرانديشه هاي سیاسی وتحول نهادهاي اداري10

_1400.03.171218036دو شنبه  تستی13:45نیلوفر چینی چیانكارشناسیسیرانديشه هاي سیاسی وتحول نهادهاي اداري11

_1400.03.171218125دو شنبه  تستی13:45امیر فريدنیاكارشناسیبازرگانی بین المللی10

_1400.03.171218125دو شنبه  تستی13:45امیر فريدنیاكارشناسیبازرگانی بین المللی11

_1400.03.171218344دو شنبه  تستی13:45محمد آزادنیاتحصیالت كسب و كار الكترونیكی10

1218384_ راضیه مهدي پورتحصیالت مديريت راهبردي10

1218384_ راضیه مهدي پورتحصیالت مديريت راهبردي11

_1400.03.171218433دو شنبه  تشريحی13:45محمد مهدي پرهیزگارتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت10

_1400.03.171218433دو شنبه  تشريحی13:45داود غالمرضائیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت11

_1400.03.171218433دو شنبه  تستی14:30امیرحسین امیرخانیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت12

_1400.03.171218433دو شنبه  تشريحی14:30علی شجاعی فردتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت13

_1400.02.251218433شنبه  تشريحی17:00علی شجاعی فردتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت14

_1400.03.171218433دو شنبه  تستی14:30سمیه حسنیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت15

_1400.03.171218433دو شنبه  تستی14:30سمیه حسنیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت16

_1400.03.171218433دو شنبه  تستی14:30امیرحسین امیرخانیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت17

_1400.03.171218433دو شنبه  تستی14:30امیرحسین امیرخانیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت18

_1400.03.171218433دو شنبه  تشريحی15:15فرزانه سادات حسینیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت19

_1400.03.171218433دو شنبه  تشريحی15:15فرزانه سادات حسینیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت20

_1400.03.171218433دو شنبه  تشريحی15:15فرزانه سادات حسینیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت21

_1400.03.171218433دو شنبه  تشريحی15:15فرزانه سادات حسینیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت22

_1400.03.171218433دو شنبه  تشريحی15:15فرزانه سادات حسینیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت23

_1400.03.171218433دو شنبه  تشريحی15:15فرزانه سادات حسینیتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت24

تستی 1400.03.17دو شنبه 

1400.03.17دو شنبه 

1400.03.17دو شنبه 

13:45

تستی11:30

تستی11:30
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_1400.03.171218433دو شنبه  تستی18:15منیره عسگري نژادتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت25

_1400.03.171218433دو شنبه  تستی18:15منیره عسگري نژادتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت26

_1400.03.171218433دو شنبه  تستی18:15منیره عسگري نژادتحصیالت نظريه هاي سازمان ومديريت27

_1400.03.171218522دو شنبه  تستی14:30رضا عباس زادهتحصیالت ديدگاه استراتژيك-نظريه هاي سازمان و مديريت10

_1400.03.171218580دو شنبه  تستی14:30علی جمشیديتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته10

_1400.03.171218580دو شنبه  تشريحی- تستی 15:15حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته11

1218580_ حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته12

1218580_ حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته13

_1400.03.171218923دو شنبه  تستی15:15مختار يوردخانیكارشناسیتاريخ هنر ايران10

1218887_ رضا يوسفوندكارشناسیتاريخ فرهنگ10

1229001_ رضا يوسفوندكارشناسی1تاريخ فرهنگ ايران 10

_1400.03.171234008دو شنبه  تشريحی18:15محمد فرهاديكارشناسیسیرانديشه هاي سیاسی وتحول نهادهاي اداري10

_1400.03.171235006دو شنبه  تستی18:15امیر فريدنیاكارشناسیتجارت بین الملل10

1218393_ مديريت منابع انسانی در قرآن و حديث و نهج البالغه10
تحصیالت 

تكمیلی
سید صادق بحرينی

1218393_ مديريت منابع انسانی در قرآن و حديث و نهج البالغه11
تحصیالت 

تكمیلی
سید صادق بحرينی

_1400.03.181218562سه شنبه  تستی8:15كامران مانیتحصیالت مديريت مالی و بودجه شهرداري ها10

_1400.03.181218704سه شنبه  تشريحی8:15علی فرهاديارتحصیالت اصول مذاكرات و مكاتبات و قراردادهاي بازرگانی10

_1400.03.181235016سه شنبه  تستی8:15امیرحسین بهروزكارشناسیبهره وري وتجزيه وتحلیل آن درسازمان10

_1400.03.181237002سه شنبه  تشريحی8:15سعیده سیادتتحصیالت (كارگاه )برنامه ريزي استراتژيك درعمل 10

_1400.03.181212037سه شنبه  تستی10:45مهدي احمدي پناهكارشناسیزبان تخصصی مديريت صنعتی10

_1400.03.181218043سه شنبه  تشريحی10:45رضا الماسی كلوريكارشناسیمباحث ويژه درمديريت دولتی10

_1400.03.181218342سه شنبه  تستی10:45محمدمحسن صدرتحصیالت مدلسازي اطالعات سازمان10

_1400.03.181218342سه شنبه  تستی10:45محمدمحسن صدرتحصیالت مدلسازي اطالعات سازمان11

_1400.03.181218457سه شنبه  تستی19:00محمدرضا شهیديكارشناسیمبانی بانكداري و مديريت بانك10

_1400.03.181218457سه شنبه  تستی19:00محمدرضا شهیديكارشناسیمبانی بانكداري و مديريت بانك11

تستی 1400.03.18سه شنبه 

1400.03.17دو شنبه 

1400.03.17دو شنبه 

18:15

8:15

تشريحی

تشريحی- تستی 15:15
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_1400.03.181218457سه شنبه  تستی19:00محمدرضا شهیديكارشناسیمبانی بانكداري و مديريت بانك12

_1400.03.181218517سه شنبه  تستی10:45حسن مخملیتحصیالت (خرد و كالن)اقتصاد براي مديران10

_1400.03.181218688سه شنبه  تشريحی10:45علی رستمیتحصیالت مديريت استراتژيك در شركت هاي مادر و هلدينگ10

_1400.03.181218688سه شنبه  تستی10:45جمشید ابوالفتحیتحصیالت مديريت استراتژيك در شركت هاي مادر و هلدينگ11

_1400.03.181218694سه شنبه  تشريحی10:45میرزا حسن حسینیتحصیالت بازاريابی بین المللی و صادرات10

_1400.03.181218705سه شنبه  تشريحی10:45عنايت اهلل نجیب زادهتحصیالت مبانی و نظريه هاي كارآفرينی10

_1400.03.181218844سه شنبه  تستی10:45محمدمحسن صدرتحصیالت مدل سازي اطالعات در سازمان10

_1400.03.181218862سه شنبه  تستی11:30علی اكبر احمديتحصیالت مديريت امنیت فناوري اطالعات10

_1400.03.181218862سه شنبه  تستی11:30علی اكبر احمديتحصیالت مديريت امنیت فناوري اطالعات11

_1400.03.181218862سه شنبه  تشريحی- تستی 11:30مهروز ايرجیتحصیالت مديريت امنیت فناوري اطالعات12

_1400.03.181218862سه شنبه  تشريحی- تستی 11:30مهروز ايرجیتحصیالت مديريت امنیت فناوري اطالعات13

1218862_ مديريت امنیت فناوري اطالعات14
تحصیالت 

تكمیلی
رستم درخشان

1218862_ مديريت امنیت فناوري اطالعات15
تحصیالت 

تكمیلی
رستم درخشان

_1400.03.181218884سه شنبه  تشريحی- تستی 11:30فرشته نامی فرد كارشناسی1اصول حسابداري 10

_1400.03.181218906سه شنبه  تشريحی11:30نفیسه مرصوصیكارشناسیگردشگري شهري10

_1400.03.181234032سه شنبه  تشريحی- تستی 11:30حسین متفكركارشناسی2زبان تخصصی 10

_1400.03.181218080سه شنبه  كارشناسیبهره وري وتجزيه و تحلیل آن در سازمانها10
سیروس زكی پور 

13:45كرگانی
تستی

_1400.03.181218327سه شنبه  تشريحی- تستی 13:45ناصر برخوردارتحصیالت مديريت رفتارسازمانی پیشرفته10

_1400.03.181218469سه شنبه  تستی13:45مجتبی رجب بیگیتحصیالت زبان تخصصی10

_1400.03.181218469سه شنبه  تستی13:45مجتبی رجب بیگیتحصیالت زبان تخصصی11

_1400.03.181218469سه شنبه  تستی13:45مجتبی رجب بیگیتحصیالت زبان تخصصی12

_1400.03.181218469سه شنبه  تستی13:45مجتبی رجب بیگیتحصیالت زبان تخصصی13

_1400.03.181218469سه شنبه  تستی13:45مجتبی رجب بیگیتحصیالت زبان تخصصی14

_1400.03.181218469سه شنبه  تستی13:45مجتبی رجب بیگیتحصیالت زبان تخصصی15

_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی- تستی 15:15علیرضا حبیبیتحصیالت زبان تخصصی16

شفاهی16:30
چهار شنبه 

1400.02.29
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_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی- تستی 15:15علیرضا حبیبیتحصیالت زبان تخصصی17

_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی- تستی 15:15علیرضا حبیبیتحصیالت زبان تخصصی18

_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی- تستی 15:15علیرضا حبیبیتحصیالت زبان تخصصی19

_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی14:30عباس موقاريتحصیالت زبان تخصصی20

_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی14:30عباس موقاريتحصیالت زبان تخصصی21

_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی14:30عباس موقاريتحصیالت زبان تخصصی22

_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی14:30عباس موقاريتحصیالت زبان تخصصی23

_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی14:30عباس موقاريتحصیالت زبان تخصصی24

_1400.03.181218469سه شنبه  تشريحی- تستی 18:15حسین متفكرتحصیالت زبان تخصصی25

_1400.03.181218471سه شنبه  تشريحی14:30محمد مهدي پرهیزگارتحصیالت مديريت رفتار سازمانی10

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی14:30ولی محمد درينیتحصیالت مديريت رفتار سازمانی11

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی15:15مهدي يداللهیتحصیالت مديريت رفتار سازمانی12

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی14:30ولی محمد درينیتحصیالت مديريت رفتار سازمانی13

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی15:15مرجان اعتماديتحصیالت مديريت رفتار سازمانی14

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی15:15محمد آزادنیاتحصیالت مديريت رفتار سازمانی15

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی15:15محمد آزادنیاتحصیالت مديريت رفتار سازمانی16

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی18:15سمیه حسنیتحصیالت مديريت رفتار سازمانی17

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی18:15فواد وجدانیتحصیالت مديريت رفتار سازمانی18

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی18:15صمد بارانی بنابتحصیالت مديريت رفتار سازمانی19

_1400.03.181218471سه شنبه  تستی18:15متینه مقدمتحصیالت مديريت رفتار سازمانی20

_1400.03.181218598سه شنبه  تستی18:15حسن درويشتحصیالت فراگرد خط مشی گذاري و تصمیم گیري10

_1400.02.211218678سه شنبه  تستی17:00احسان احدمطلقیتحصیالت زبان تخصصی10

_1400.02.211218678سه شنبه  تستی17:00احسان احدمطلقیتحصیالت زبان تخصصی15

_1400.02.211218678سه شنبه  تستی17:00احسان احدمطلقیتحصیالت زبان تخصصی16

_1400.02.211218678سه شنبه  تستی17:00احسان احدمطلقیتحصیالت زبان تخصصی17

_1400.02.211218678سه شنبه  تستی17:00احسان احدمطلقیتحصیالت زبان تخصصی18

1216125_ قدير فیروزنیاكارشناسیجغرافیاي جهانگردي عمومی10
18:15 تشريحی- تستی 1400.03.18سه شنبه 
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1218890_ قدير فیروزنیاكارشناسیجغرافیاي گردشگري10

_1400.03.181225019سه شنبه  تستی18:15مجتبی رجب بیگیتحصیالت زبان تخصصی10

_1400.03.181215428سه شنبه  تستیتاالر زهرا فتح الهیكارشناسی1ورزش 01

_1400.03.181215428سه شنبه  تستیتاالر زهرا فتح الهیكارشناسی1ورزش 02

_1400.03.181215428سه شنبه  تستیتاالر مهديه كوشاكارشناسی1ورزش 03

_1400.03.181215428سه شنبه  تستیتاالر مهديه كوشاكارشناسی1ورزش 04

_1400.03.181215428سه شنبه  تستیتاالر امین پورنقیكارشناسی1ورزش 05

_1400.03.181215428سه شنبه  تستیتاالر امین پورنقیكارشناسی1ورزش 06

_1400.03.181215428سه شنبه  تستیتاالر امین پورنقیكارشناسی1ورزش 07

_1400.03.181215428سه شنبه  تستیتاالر زهرا فتح الهیكارشناسی1ورزش 08

_1400.03.181215430سه شنبه  تستیتاالر مهديه كوشاكارشناسیورزش ويژه10
چهارشنبه 

1400.03.19
1218575_ حقوق اساسی سازمانهاي دولتی10

تحصیالت 

تكمیلی

روح اهلل خلیلی نژاد 

8:15كشكوئی پور
تستی

1218575_ حقوق اساسی سازمانهاي دولتی11
تحصیالت 

تكمیلی

روح اهلل خلیلی نژاد 

كشكوئی پور

1234011_ حقوق اساسی سازمانهاي دولتی10
تحصیالت 

تكمیلی

روح اهلل خلیلی نژاد 

كشكوئی پور
_1218601چهارشنبه  تشريحی- تستی 8:15حسین متفكرتحصیالت مديريت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی10

_1400.02.271218674دوشنبه  تشريحی16:00احسان احدمطلقیتحصیالت روش شناسی پژوهش هاي كیفی و آمیخته در مديريت10

_1218674چهارشنبه  تشريحی8:15سیدمصطفی حداديتحصیالت روش شناسی پژوهش هاي كیفی و آمیخته در مديريت11

_1400.02.271218674دوشنبه  تشريحی16:00احسان احدمطلقیتحصیالت روش شناسی پژوهش هاي كیفی و آمیخته در مديريت12

_1400.02.271218674دوشنبه  تشريحی16:00احسان احدمطلقیتحصیالت روش شناسی پژوهش هاي كیفی و آمیخته در مديريت15

_1400.02.271218674دوشنبه  تشريحی16:00احسان احدمطلقیتحصیالت روش شناسی پژوهش هاي كیفی و آمیخته در مديريت16

_1218695چهارشنبه  تستی8:15محمد تركمنیتحصیالت مديريت زنجیره تامین بین المللی و واردات10

_1218701چهارشنبه  تستی8:15محمد تركمنیتحصیالت مديريت زنجیره تامین10
چهارشنبه 

1400.03.19
1223006_ كارشناسیحقوق اداري10

روح اهلل خلیلی نژاد 

كشكوئی پور
تستی8:15

_1223006چهارشنبه  تستی8:15نیلوفر چینی چیانكارشناسیحقوق اداري11

تستی

18:15

چهارشنبه 

1400.03.19

1400.03.18سه شنبه 

8:15

تشريحی- تستی 
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چهارشنبه 

1400.03.19
1218431_ حسابداري براي مديران10

تحصیالت 

تكمیلی

علی اصغر عیوضی 

حشمت
تستی10:45

چهارشنبه 

1400.03.19
1218431_ حسابداري براي مديران11

تحصیالت 

تكمیلی

علی اصغر عیوضی 

حشمت
تستی10:45

_1218431چهارشنبه  تشريحی11:30علی رستمیتحصیالت حسابداري براي مديران12

_1218431چهارشنبه  تشريحی11:30علی رستمیتحصیالت حسابداري براي مديران13

_1218431چهارشنبه  تشريحی10:45علی فرهاديارتحصیالت حسابداري براي مديران14

_1218431چهارشنبه  تشريحی10:45علی فرهاديارتحصیالت حسابداري براي مديران15

_1218431چهارشنبه  تشريحی10:45علی فرهاديارتحصیالت حسابداري براي مديران16

_1218431چهارشنبه  تشريحی10:45علی فرهاديارتحصیالت حسابداري براي مديران17

1218431_ روح اله جواديتحصیالت حسابداري براي مديران18

1218431_ روح اله جواديتحصیالت حسابداري براي مديران19

_1218431چهارشنبه  تشريحی11:30محمد عبداله پورتحصیالت حسابداري براي مديران20

_1218431چهارشنبه  تشريحی11:30محمد عبداله پورتحصیالت حسابداري براي مديران21

_1218431چهارشنبه  تشريحی11:30محمد عبداله پورتحصیالت حسابداري براي مديران22

_1218431چهارشنبه  تشريحی11:30محمد عبداله پورتحصیالت حسابداري براي مديران23

_1218431چهارشنبه  تشريحی11:30محمد عبداله پورتحصیالت حسابداري براي مديران24

_1218431چهارشنبه  تشريحی11:30محمد عبداله پورتحصیالت حسابداري براي مديران25

1218431_ حسابداري براي مديران26
تحصیالت 

تكمیلی

علی اصغر عیوضی 

حشمت
1218431_ حسابداري براي مديران27

تحصیالت 

تكمیلی

علی اصغر عیوضی 

حشمت
_1218431چهارشنبه  تستی12:30متینه مقدمتحصیالت حسابداري براي مديران28

_1218443چهارشنبه  تستی12:30بهروز الري سمنانیكارشناسیاز منظر اسالم1مديريت مالی10

_1218443چهارشنبه  تستی18:15كامران مانیكارشناسیاز منظر اسالم1مديريت مالی11

_1218443چهارشنبه  تستی18:15كامران مانیكارشناسیاز منظر اسالم1مديريت مالی12

_1218443چهارشنبه  نستی12:30علی اصغر موحدكارشناسیاز منظر اسالم1مديريت مالی13

_1218545چهارشنبه  تستی12:30امیرحسین امیرخانیكارشناسیفنون تجزيه وتحلیل و طراحی سیستمها10

_1218545چهارشنبه  تستی18:15مهدي احمدي پناهكارشناسیفنون تجزيه وتحلیل و طراحی سیستمها11

تستی10:45
چهارشنبه 

1400.03.19

چهارشنبه 

1400.03.19
تشريحی12:30
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1218267_ كاوه فرهادي كمرهكارشناسیفنون تجزيه و تحلیل و طراحی سیستمها10

1218545_ كاوه فرهادي كمرهكارشناسیفنون تجزيه وتحلیل و طراحی سیستمها12

1218669_ احسان احدمطلقیتحصیالت تحلیل آماري10

1218669_ احسان احدمطلقیتحصیالت تحلیل آماري15

_1400.02.301218669پنجشنبه  تشريحی10:00احسان احدمطلقیتحصیالت تحلیل آماري16

_1400.02.301218669پنجشنبه  تشريحی10:00احسان احدمطلقیتحصیالت تحلیل آماري17

_1400.02.301218669پنجشنبه  تشريحی10:00احسان احدمطلقیتحصیالت تحلیل آماري18

_1400.02.301218669پنجشنبه  تشريحی10:00احسان احدمطلقیتحصیالت تحلیل آماري19

_1218816چهارشنبه  تستی18:15علی اكبر جوكارتحصیالت مديريت ارتباط با مشتريان10

_1218908چهارشنبه  تشريحی18:15زهره انوريكارشناسیاسالمی پیشرفت- گردشگري در الگوي ايرانی10

_1235001چهارشنبه  تستی18:15بهروز خواجه نصیريكارشناسیتجزيه وتحلیل وطراحی سیستم10

_1216126چهارشنبه  تستی13:45مصطفی طالشیكارشناسیجغرافیاي جهانگردي ايران10

_1218028چهارشنبه  تشريحی- تستی 13:45مريم مهدويكارشناسی1تحقیق درعملیات 10

_1218028چهارشنبه  تشريحی- تستی 13:45مريم مهدويكارشناسی1تحقیق درعملیات 11

_1218065چهارشنبه  تستی13:45مسعود خلیلیكارشناسی1تحقیق درعملیات 10

_1218119چهارشنبه  تشريحی14:30پروانه نجمديكارشناسی1تحقیق درعملیات 10

_1218119چهارشنبه  تشريحی14:30پروانه نجمديكارشناسی1تحقیق درعملیات 11

_1218119چهارشنبه  تستی14:30فرشته صمديكارشناسی1تحقیق درعملیات 12

_1218268چهارشنبه  تشريحی14:30پروانه نجمديكارشناسیتحقیق در عملیات10

_1218478چهارشنبه  تشريحی15:15محمد محمودي میمندتحصیالت پیاده سازي استراتژي10

_1218478چهارشنبه  تشريحی- تستی 15:15محمدتقی امینیتحصیالت پیاده سازي استراتژي11

_1218478چهارشنبه  تشريحی15:15محمد محمودي میمندتحصیالت پیاده سازي استراتژي12

1218009_ زينب فتاحی زادهكارشناسیپژوهش عملیاتی درجهانگردي10

1218905_ زينب فتاحی زادهكارشناسیپژوهش عملیاتی در گردشگري10

_1218922چهارشنبه  تستی15:15مختار يوردخانیكارشناسیجغرافیاي طبیعی و انسانی ايران10

_1229128چهارشنبه  تشريحی16:00رضا يوسفوندكارشناسیفرهنگ وتمدن اسالم و ايران10

تستی

تشريحی10:00

چهارشنبه 

1400.03.19

1400.02.30پنجشنبه 

چهارشنبه 

1400.03.19
18:15

تشريحی- تستی 15:15
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_1229128چهارشنبه  تشريحی16:00رضا يوسفوندكارشناسیفرهنگ وتمدن اسالم و ايران11

_1229128چهارشنبه  تشريحی16:00رضا يوسفوندكارشناسیفرهنگ وتمدن اسالم و ايران12

_1229128چهارشنبه  تشريحی16:00رضا يوسفوندكارشناسیفرهنگ وتمدن اسالم و ايران13

_1234002چهارشنبه  تستی15:15بهروز الري سمنانیكارشناسیتحقیق درعملیات10

_1400.03.201117214پنج شنبه  تستی8:15حبیبه نظیفكارشناسی1آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 10

_1400.03.201117214پنج شنبه  تستی8:15مسعود خلیلیكارشناسی1آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 11

_1400.03.201117214پنج شنبه  تستی8:15پرويز نصیريكارشناسی1آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 12

_1400.03.201117214پنج شنبه  تستی8:15سیده آزاده شیرافكنكارشناسی1آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 13

_1400.03.201117214پنج شنبه  تشريحی- تستی 8:15علی حبیبی موخركارشناسی1آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 14

_1400.03.201218485پنج شنبه  شفاهی9:00محمدرضا مشايختحصیالت كار آفرينی استراتژيك10

_1400.03.201218503پنج شنبه  تشريحی9:00میرزا حسن حسینیتحصیالت استراتژي بازاريابی10

_1400.03.201218503پنج شنبه  تشريحی- تستی 9:00علیرضا حبیبیتحصیالت استراتژي بازاريابی11

_1400.03.201218503پنج شنبه  تشريحی9:00میرزا حسن حسینیتحصیالت استراتژي بازاريابی12

_1400.02.201218520شنبه  شفاهی18:30رستم درخشانتحصیالت بازرگانی و تجارت10

_1400.03.201218529پنج شنبه  تشريحی- تستی 9:45سیده صفیه سیادتتحصیالت تحلیل وطراحی سیستم هاي اطالعاتی10

_1400.03.201218552پنج شنبه  تستی9:00پیمانه عسگريكارشناسیروانشناسی سازمانی10

_1400.03.201218552پنج شنبه  تستی9:00پیمانه عسگريكارشناسیروانشناسی سازمانی11

_1400.03.201218555پنج شنبه  تستی9:45اسماعیل علی اكبريتحصیالت برنامه ريزي شهري10

_1400.03.201218696پنج شنبه  اصول مذاكرات و قراردادهاي بازرگانی بین المللی10
تحصیالت 

تكمیلی
تستی9:45محمد تركمنی

_1400.03.201218809پنج شنبه  تستی9:45زهرا احسانیتحصیالت اصول مذاكرات ومكاتبات و قراردادهاي تجاري10

_1400.03.201218079پنج شنبه  تستی10:45امیر فريدنیاكارشناسیبازاريابی بین الملل10

_1400.03.201218145پنج شنبه  تستی10:45امیر فريدنیاكارشناسیبازاريابی بین المللی10

_1400.03.201218145پنج شنبه  تستی12:30محمدرضا شهیديكارشناسیبازاريابی بین المللی11

1218395_ مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انسانی10
تحصیالت 

تكمیلی
داود غالمرضائی

تشريحی 1400.03.2010:45پنج شنبه 
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1218395_ مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انسانی11
تحصیالت 

تكمیلی
داود غالمرضائی

_1400.03.201218449پنج شنبه  تستی10:45سیده معصومه كارشناسیآموزش مهارتهاي حرفه اي10

_1400.03.201218449پنج شنبه  تشريحی10:45كوكب گرجیانكارشناسیآموزش مهارتهاي حرفه اي11

_1400.03.201218449پنج شنبه  تستی11:30سارا پند شنوكارشناسیآموزش مهارتهاي حرفه اي12

_1400.03.201218466پنج شنبه  تستی11:30مختار رمضانیكارشناسیتجزيه و تحلیل قانون مديريت خدمات كشوري10

_1400.03.201218466پنج شنبه  تشريحی11:30محمد فرهاديكارشناسیتجزيه و تحلیل قانون مديريت خدمات كشوري11

_1400.03.201218519پنج شنبه  تشريحی11:30منوچهر رشاديتحصیالت مبانی جامعه شناسی10

_1400.03.201218609پنج شنبه  تشريحی11:30محمدرضا دارائیتحصیالت سازماندهی و طراحی سازمان10

1218889_ معصومه شفعتیكارشناسیمبانی جامعه شناسی گردشگري10

1227001_ معصومه شفعتیكارشناسی(جهانگردي )مبانی جامعه شناسی 10

_1400.03.201211411پنج شنبه  كارشناسی(با تكیه بر مباحث تربیتی)فلسفه اخالق 10
حسین رحمانی 

16:00تیركالئی
تستی

_1400.03.201218315پنج شنبه  تستی13:45محمد آزادنیاتحصیالت تاثیر فناوري اطالعات بر سازمان و مديريت10

_1400.03.201218338پنج شنبه  تشريحی13:45سعیده سیادتتحصیالت سیستمهاي خبره10

_1400.03.301218356يك شنبه  13:45فاطمه پاسدارتحصیالت فناوري اطالعات10

_1400.03.201218813پنج شنبه  تشريحی13:45سعیده سیادتتحصیالت انتقال فناوري10

_1400.03.201218909پنج شنبه  تشريحی13:45علی آزادكارشناسیارتباطات میان فرهنگی گردشگري كشورهاي اسالمی10

1218018_ رضا يوسفوندكارشناسیآشنايی باموزه هاي ايران10

1218924_ رضا يوسفوندكارشناسیآشنايی با موزه ها10

_1400.03.221117089شنبه  تشريحی9:00علیرضا شريف كارشناسیآمارواحتماالت10

_1400.03.221117143شنبه  تستی8:15پرويز نصیريتحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 10

_1400.03.221117143شنبه  تشريحی8:15علی شادرختحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 11

_1400.03.221117143شنبه  تستی8:15پرويز نصیريتحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 13

_1400.03.221117143شنبه  تستی8:15پرويز نصیريتحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 14

1117143_ پرويز نصیريتحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 15

1117143_ پرويز نصیريتحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 16

تشريحی

تشريحی- تستی 11:30

تشريحی13:45

1400.03.22شنبه 

1400.03.20پنج شنبه 

1400.03.20پنج شنبه 

1400.03.2010:45پنج شنبه 

تستی8:15
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_1400.03.221117143شنبه  تشريحی9:00فاطمه آرزومندتحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 17

1117143_ فاطمه آرزومندتحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 18

1117143_ فاطمه آرزومندتحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 19

_1400.03.221117143شنبه  تشريحی8:15علی شادرختحصیالت 1آمار وكاربرد آن درمديريت 20

_1400.03.221214007شنبه  تشريحی9:45محمد عسگري عمادكارشناسیحسابداري دولتی10

1214007_ محمد عسگري عمادكارشناسیحسابداري دولتی11

1218260_ محمد عسگري عمادكارشناسیحسابداري دولتی10

_1400.03.221218217شنبه  تستی9:45زهرا احسانیتحصیالت تحقیق درعملیات پیشرفته10

_1400.03.221218388شنبه  تشريحی8:15علی شادرختحصیالت تحلیل هاي آماري10

_1400.03.221218595شنبه  تستی8:15يگانه موسوي جهرمیتحصیالت مالیه عمومی10

1218192_ علی عباسیتحصیالت تحقیق درعملیات پیشرفته10

1218599_ كاربرد تحقیق در عملیات در حل مسائل دولتی10
تحصیالت 

تكمیلی
علی عباسی

1218002_ سیما سعادتكارشناسیآماركاربردي درمديريت جهانگردي10

1218894_ سیما سعادتكارشناسیآمار كاربردي در گردشگري10

_1400.03.221214072شنبه  تستی10:45بهروز الري سمنانیكارشناسی2مديريت مالی 10

_1400.03.221214072شنبه  تستی10:45محمدرضا رنجبر فالحكارشناسی2مديريت مالی 11

_1400.03.221214072شنبه  تستی10:45محمدرضا رنجبر فالحكارشناسی2مديريت مالی 12

1218020_ كارشناسیامورمسافرت وصدوربلیط10
فاطمه السادات شمس 

نجفی

1218264_ كارشناسیامور مسافرت و صدور بلیط10
فاطمه السادات شمس 

نجفی
_1400.03.221218081شنبه  تشريحی10:45علیرضا شريف كارشناسی3تحقیق درعملیات 10

_1400.03.221218322شنبه  تشريحی- تستی 10:45ناصر برخوردارتحصیالت تئوريهاي مديريت پیشرفته10

_1400.03.221218476شنبه  تشريحی11:30سیدمصطفی حداديتحصیالت مديريت عملیات10

_1400.03.221218476شنبه  تستی11:30فرزاد فیروزي تحصیالت مديريت عملیات11

_1400.03.221218476شنبه  تستی11:30محمد حكاكتحصیالت مديريت عملیات12

تشريحی

تستی 1400.03.22شنبه 

1400.03.22شنبه 

1400.03.22شنبه 

1400.03.22شنبه 

9:45

9:00

9:45

1400.03.22شنبه 

تشريحی

تشريحی 10:45

تشريحی9:45
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_1218476چهارشنبه  شفاهی9:00محمدرضا مشايختحصیالت مديريت عملیات13

_1218476چهارشنبه  شفاهی11:00محمدرضا مشايختحصیالت مديريت عملیات14

_1400.03.221218476شنبه  تستی11:30فرزاد فیروزي تحصیالت مديريت عملیات15

_1400.03.221218476شنبه  تشريحی11:30كوكب گرجیانتحصیالت مديريت عملیات16

_1400.03.221218476شنبه  تشريحی11:30كوكب گرجیانتحصیالت مديريت عملیات17

_1218476چهارشنبه  شفاهی14:00محمدرضا مشايختحصیالت مديريت عملیات18

_1400.03.221218476شنبه  تشريحی- تستی 11:30محمد حسین نوريايیتحصیالت مديريت عملیات19

_1400.03.221218476شنبه  تشريحی- تستی 11:30محمد حسین نوريايیتحصیالت مديريت عملیات20

_1218476چهارشنبه  شفاهی16:00محمدرضا مشايختحصیالت مديريت عملیات21

_1218476چهارشنبه  شفاهی18:00محمدرضا مشايختحصیالت مديريت عملیات22

_1400.03.221218539شنبه  تستی12:30يگانه موسوي جهرمیتحصیالت اقتصاد شهري10

_1400.03.221218670شنبه  تشريحی12:30محمد محمودي میمندتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته11

1218670_ صمد بارانی بنابتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته13

1218670_ صمد بارانی بنابتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته16

_1400.03.221218670شنبه  تشريحی12:30صمد بارانی بنابتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته14

1218670_ رستم درخشانتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته12

1218670_ رستم درخشانتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته15

_1400.03.221218841شنبه  تشريحی- تستی 12:30ناصر برخوردارتحصیالت تئوري هاي مديريت10

_1400.03.221218841شنبه  تستی18:15سیروس رضايی تحصیالت تئوري هاي مديريت11

_1400.03.221218841شنبه  تستی18:15سیروس رضايی تحصیالت تئوري هاي مديريت12

_1400.03.221218841شنبه  تشريحی18:15فرزانه سادات حسینیتحصیالت تئوري هاي مديريت13

_1400.03.221218841شنبه  تشريحی18:15فرزانه سادات حسینیتحصیالت تئوري هاي مديريت14

1218349_ مسائل حقوقی تجارت الكترونیكی10
تحصیالت 

تكمیلی

روح اهلل خلیلی نژاد 

كشكوئی پور

1218856_ جنبه هاي حقوقی كسب و كار الكترونیك10
تحصیالت 

تكمیلی

روح اهلل خلیلی نژاد 

كشكوئی پور

شفاهی

تستی

تشريحی

12:30 1400.03.22شنبه 

17:00

12:30

1400.02.27دو شنبه 

1400.03.22شنبه 
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_1400.03.221218856شنبه  جنبه هاي حقوقی كسب و كار الكترونیك11
تحصیالت 

تكمیلی

روح اهلل خلیلی نژاد 

18:15كشكوئی پور
تستی

_1400.03.221218919شنبه  تشريحی18:15نفیسه مرصوصیكارشناسیبرنامه ريزي توسعه گردشگري10

_1400.02.301218925پنجشنبه  تشريحی- تستی12:30احمد خلیلیكارشناسیمديريت دفاتر خدمات مسافرتی و صدور بلیط10

_1400.03.221222065شنبه  تستی18:15پیمانه عسگريكارشناسیمديريت تعاونیها10

_1400.03.221222065شنبه  تستی18:15محمدرضا شهیديكارشناسیمديريت تعاونیها11

_1400.03.221111015شنبه  تشريحی- تستی13:45مهدي نازاريكارشناسی2رياضیات پايه ومقدمات آمار10

_1400.03.221111496شنبه  تشريحی13:45پروانه نجمديكارشناسیرياضیات و كاربرد آن در مديريت10

_1400.03.221111496شنبه  تشريحی- تستی 13:45مهدي نازاريكارشناسیرياضیات و كاربرد آن در مديريت11

_1400.03.221111496شنبه  تستی13:45حبیبه نظیفكارشناسیرياضیات و كاربرد آن در مديريت12

_1400.03.221111496شنبه  تستی14:30سیده آزاده شیرافكنكارشناسیرياضیات و كاربرد آن در مديريت13

_1400.03.221111496شنبه  تشريحی- تستی14:30علی حبیبی موخركارشناسیرياضیات و كاربرد آن در مديريت14

_1400.03.221111496شنبه  تشريحی- تستی 14:30علی حبیبی موخركارشناسیرياضیات و كاربرد آن در مديريت15

_1400.03.221212168شنبه  كارشناسی2زبان تخصصی 10
شیما السادات 

14:30طباطبائی سپهر
تستی

1212175_ احسان احدمطلقیكارشناسی1زبان تخصصی 10

1212344_ احسان احدمطلقیكارشناسی2زبان تخصصی14

1234031_ احسان احدمطلقیكارشناسی1زبان تخصصی 10

_1400.03.221212344شنبه  تستی14:30كاوه فرهادي كمرهكارشناسی2زبان تخصصی10

_1400.03.221212344شنبه  تشريحی- تستی 15:15اعظم دشتی خويدلیكارشناسی2زبان تخصصی11

_1400.03.221212344شنبه  تستی15:15سارا پند شنوكارشناسی2زبان تخصصی12

_1400.03.221212344شنبه  تستی15:15سارا پند شنوكارشناسی2زبان تخصصی13

_1400.02.301218218پنجشنبه  تشريحی10:00احسان احدمطلقیتحصیالت تحلیل آماري10

_1400.03.221218479شنبه  تشريحی18:15داود غالمرضائیتحصیالت تفكر استراتژيك واستراتژي در عمل10

_1400.03.221218479شنبه  تشريحی- تستی 18:15محمدتقی امینیتحصیالت تفكر استراتژيك واستراتژي در عمل11

_1400.03.221218479شنبه  تستی18:15جمشید ابوالفتحیتحصیالت تفكر استراتژيك واستراتژي در عمل12

_1400.03.221218685شنبه  تشريحی- تستی 18:15محمدتقی امینیتحصیالت مديريت تفكر و تحول استراتژيك10

تستی1400.02.3014:00پنجشنبه 
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1218903_ كامران مانیكارشناسیاقتصاد گردشگري10

1221004_ كامران مانیكارشناسیاقتصادجهانگردي10

_1400.03.221239016شنبه  تستی15:15جمعلی طهماسبی كارشناسیآشنايی با موزه هاي جهانگردي10

_1400.03.221233030شنبه  تستی16:00محمدولی اسديكارشناسی(علوم انسانی )1انديشه اسالمی 10

_1400.03.221233030شنبه  تستی16:00محمدولی اسديكارشناسی(علوم انسانی )1انديشه اسالمی 11

_1400.03.221233030شنبه  تستی16:00محمدولی اسديكارشناسی(علوم انسانی )1انديشه اسالمی 12

_1400.03.231218272يكشنبه  تستی8:15ربابه جعفريكارشناسیطرح ريزي و تعمیرات و نگهداري10

_1400.03.231218340يكشنبه  تشريحی8:15سعیده سیادتتحصیالت مهندسی نرم افزار به كمك كامپیوتر10

_1400.03.231218447يكشنبه  تستی8:15مراد راهداريكارشناسیمبانی برنامه ريزي پیشرفت و عدالت10

1218447_ مراد راهداريكارشناسیمبانی برنامه ريزي پیشرفت و عدالت11

1218546_ مراد راهداريكارشناسیمبانی برنامه ريزي پیشرفت و عدالت11

_1400.03.231218472يكشنبه  تستی8:15بهروز الري سمنانیتحصیالت مديريت مالی10

_1400.03.231218472يكشنبه  تستی8:15محمدرضا رنجبر فالحتحصیالت مديريت مالی11

_1400.03.231218472يكشنبه  تستی9:00يگانه موسوي جهرمیتحصیالت مديريت مالی12

_1400.03.231218472يكشنبه  تستی8:15محمدرضا رنجبر فالحتحصیالت مديريت مالی13

_1400.03.231218472يكشنبه  تستی9:00يگانه موسوي جهرمیتحصیالت مديريت مالی14

_1400.03.231218472يكشنبه  تستی9:00يگانه موسوي جهرمیتحصیالت مديريت مالی15

_1400.03.231218472يكشنبه  تشريحی9:00علی رستمیتحصیالت مديريت مالی16

_1400.03.231218472يكشنبه  تشريحی9:00علی رستمیتحصیالت مديريت مالی17

_1400.03.231218472يكشنبه  تستی9:00كامران مانیتحصیالت مديريت مالی18

_1400.03.231218472يكشنبه  تستی9:00متینه مقدمتحصیالت مديريت مالی19

1218472_ متینه مقدمتحصیالت مديريت مالی20

1218472_ متینه مقدمتحصیالت مديريت مالی21

_1400.03.231218523يكشنبه  تستی8:15مصطفی طالشیتحصیالت برنامه ريزي منطقه اي براي مديران10

_1400.03.231218546يكشنبه  تستی9:45محمدرضا شهیديكارشناسیمبانی برنامه ريزي پیشرفت و عدالت10

_1400.03.231218558يكشنبه  تشريحی9:45نفیسه مرصوصیتحصیالت حقوق شهري و قوانین شهرسازي10

_1400.03.231218583يكشنبه  تشريحی- تستی 9:45قدير فیروزنیاتحصیالت مديريت امور شهري و روستايی10

تستی

1400.03.23يكشنبه 

1400.03.2215:15شنبه 

تستی8:15

تستی1400.03.23يكشنبه  9:00
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_1400.03.231218932يكشنبه  تشريحی9:45علی آزادكارشناسیمديريت گردشگري رويدادهاو آيین هاي فرهنگی10

_1400.03.231218953يكشنبه  تشريحی9:45سعیده سیادتتحصیالت بررسی مسائل توسعه در ايران10

_1400.03.231214006يكشنبه  تستی11:30محمدرضا شهیديكارشناسیفراگردتنظیم وكنترل بودجه10

_1400.03.231214006يكشنبه  تستی10:45نرگس آبشوريكارشناسیفراگردتنظیم وكنترل بودجه11

_1400.03.231218233يكشنبه  تستی10:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت تكنولوژي و نوآوري10

_1400.03.231218353يكشنبه  تستی10:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت فرايندهاي مديريت دانش10

_1400.03.231218508يكشنبه  تستی10:45حسین كاروركارشناسیمديريت عملیات خدمات10

1218606_ حسن الوداريتحصیالت راهبردهاي مديريت منابع انسانی10

1218611_ حسن الوداريتحصیالت (آموزش محور)راهبردهاي مديريت منابع انسانی 10

_1400.03.231218854يكشنبه  تستی10:45سیروس رضايی تحصیالت فرايندهاي مديريت دانش10

1117075_ پرويز نصیريتحصیالت تحلیل آماري10

1218864_ پرويز نصیريتحصیالت آمار تحلیلی10

1218864_ پرويز نصیريتحصیالت آمار تحلیلی11

1218864_ پرويز نصیريتحصیالت آمار تحلیلی12

_1400.03.231218015يكشنبه  تشريحی13:45رضا الماسی كلوريكارشناسیمديريت بازاريابی وتبلیغات جهانگردي10

_1400.03.231218209يكشنبه  تشريحی13:45علی فرهاديارتحصیالت تصمیم گیري كمی براي مديران10

_1400.03.231218221يكشنبه  تستی13:00مهناز اسكندريانتحصیالت مديريت استراتژيك پیشرفته10

_1400.03.231218245يكشنبه  تشريحی13:45علی فرهاديارتحصیالت ارتباطات بازاريابی10

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی13:45علی رستمیتحصیالت مديريت استراتژيك10

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی13:45علی رستمیتحصیالت مديريت استراتژيك11

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی13:45كوكب گرجیانتحصیالت مديريت استراتژيك12

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی13:45كوكب گرجیانتحصیالت مديريت استراتژيك13

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی13:45علی رستمیتحصیالت مديريت استراتژيك14

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 13:45محمدتقی امینیتحصیالت مديريت استراتژيك15

_1400.03.231218432يكشنبه  تستی13:45رضا رسولیتحصیالت مديريت استراتژيك16

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 14:30حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك17

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 14:30حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك18

1400.03.23يكشنبه 

1400.03.23يكشنبه 

1400.03.23يكشنبه 

10:45

10:45

تحلیلی- تشريحی 10:45

تستی

تستی
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_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 14:30حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك19

_1400.03.231218432يكشنبه  تستی14:30فواد وجدانیتحصیالت مديريت استراتژيك20

_1400.03.231218432يكشنبه  تستی14:30فواد وجدانیتحصیالت مديريت استراتژيك21

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 14:30حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك22

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 14:30حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك23

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 14:30حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك24

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 15:15حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك25

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 15:15حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك26

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 15:15حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك27

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 15:15حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك28

_1400.03.231218432يكشنبه  تشريحی- تستی 15:15حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك29

1218432_ حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك30

1218432_ حسین متفكرتحصیالت مديريت استراتژيك31

_1400.02.301218698پنجشنبه  تشريحی11:00احسان احدمطلقیتحصیالت مديريت ارتباطات مشتري و عملكرد بازاريابی10

_1400.02.251218817شنبه  شفاهی14:30محمدرضا مشايختحصیالت مديريت زنجیره تامین10

_1400.02.261218867يكشنبه  شفاهی10:00محمدرضا مشايختحصیالت (جديد)ابزارهاي برنامه ريزي زنجیره تامین انرژي 10

1218011_ رضا يوسفوندكارشناسیفرهنگ عامه10

1218901_ رضا يوسفوندكارشناسیآيین ها و مراسم آيینی ايران و جهان10

_1400.03.231235007يكشنبه  تستی15:15امیر فريدنیاكارشناسیمديريت استراتژيك10

_1400.03.231239001يكشنبه  تستی15:15جمعلی طهماسبی كارشناسیفرهنگ عامه10

1218902_ زينب فتاحی زادهكارشناسیمديريت بازاريابی و تبلیغات گردشگري10

1239014_ زينب فتاحی زادهكارشناسیمديريت بازار يابی و تبلیغات جهانگردي10

_1400.03.231215427يكشنبه  تستیتاالر زهرا فتح الهیكارشناسیتربیت بدنی01

_1400.03.231215427يكشنبه  تستیتاالر مهديه كوشاكارشناسیتربیت بدنی02

_1400.03.231215427يكشنبه  تستیتاالر مهديه كوشاكارشناسیتربیت بدنی03

_1400.03.231215427يكشنبه  تستیتاالر مهديه كوشاكارشناسیتربیت بدنی04

_1400.03.231215427يكشنبه  تستیتاالر امین پورنقیكارشناسیتربیت بدنی05

تشريحی

1400.03.23يكشنبه 
15:15

1400.03.2315:15يكشنبه 

1400.03.23يكشنبه 

تشريحی- تستی 

تشريحی- تستی 15:15
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_1400.03.231215427يكشنبه  تستیتاالر امین پورنقیكارشناسیتربیت بدنی06

_1400.03.231215427يكشنبه  تستیتاالر زهرا فتح الهیكارشناسیتربیت بدنی07

_1400.03.231215427يكشنبه  تستیتاالر زهرا فتح الهیكارشناسیتربیت بدنی08

_1400.03.231215427يكشنبه  تستیتاالر امین پورنقیكارشناسیتربیت بدنی09

_1400.03.241214012دوشنبه  تشريحی- تستی 8:15فرشته نامی فرد كارشناسی1حسابداري صنعتی 10

_1400.03.241214038دوشنبه  تشريحی- تستی 8:15فرشته نامی فرد كارشناسیحسابداري صنعتی10

_1400.03.241214069دوشنبه  تشريحی8:15حمید نادريكارشناسی1حسابداري صنعتی 10

_1400.03.241214069دوشنبه  تشريحی8:15حمید نادريكارشناسی1حسابداري صنعتی 11

_1400.03.241214069دوشنبه  كارشناسی1حسابداري صنعتی 12
حسن باللی 

9:00ورنوسفادرانی
تشريحی

_1400.03.241218148دوشنبه  تستی8:15مینا پاشايی نسبكارشناسیتحقیقات بازاريابی10

_1400.03.241218185دوشنبه  تشريحی- تستی 8:15ناصر برخوردارتحصیالت تئوري هاي مديريت پیشرفته10

_1400.03.241218271دوشنبه  تشريحی8:15فاطمه پاسداركارشناسیبررسی اقتصادي طرحی صنعتی10

_1400.03.241218330دوشنبه  تشريحی- تستی 9:00سیده فاطمه نورانیتحصیالت داده كاوي و انبار داده ها10

1218389_ داود غالمرضائیتحصیالت تئوريهاي مديريت پیشرفته10

1218389_ داود غالمرضائیتحصیالت تئوريهاي مديريت پیشرفته11

_1400.03.241218442دوشنبه  تستی9:00مرجان اعتماديكارشناسیاحكام كسب و كار10

_1400.03.241218442دوشنبه  تستی9:00امیرحسین امیرخانیكارشناسیاحكام كسب و كار11

_1400.03.241218493دوشنبه  تستی18:15مهدي احمدي پناهكارشناسیبررسی اقتصادي واجتماعی و فرهنگی طرحهاي صنعتی10

_1400.03.241218574دوشنبه  تستی9:00امیرحسین امیرخانیتحصیالت نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته10

_1400.03.241218574دوشنبه  تستی9:00امیرحسین امیرخانیتحصیالت نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته11

_1400.03.241218574دوشنبه  تستی9:00امیرحسین امیرخانیتحصیالت نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته12

_1400.03.241218668دوشنبه  تستی9:45ولی محمد درينیتحصیالت نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته10

_1400.02.311218668جمعه  تستی10:30مهناز اسكندريانتحصیالت نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته11

_1400.02.311218668جمعه  تستی10:30مهناز اسكندريانتحصیالت نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته12

_1400.03.241218668دوشنبه  تستی18:15صمد بارانی بنابتحصیالت نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته13

_1400.03.241218668دوشنبه  تستی9:45منیره عسگري نژادتحصیالت نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته14

تشريحی 18:15 1400.03.24دوشنبه 
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_1400.03.241218676دوشنبه  شفاهی9:45سیده معصومه تحصیالت مديريت رفتار مصرف كننده10

_1400.03.241218676دوشنبه  تشريحی9:45محمد محمودي میمندتحصیالت مديريت رفتار مصرف كننده11

_1400.02.281218676سه شنبه  تشريحی16:00احسان احدمطلقیتحصیالت مديريت رفتار مصرف كننده12

_1400.02.281218676سه شنبه  تشريحی16:00احسان احدمطلقیتحصیالت مديريت رفتار مصرف كننده15

_1400.02.281218676سه شنبه  تشريحی16:00احسان احدمطلقیتحصیالت مديريت رفتار مصرف كننده16

_1400.03.241218846دوشنبه  تستی9:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مبانی و زيرساخت فناوري اطالعات10

_1400.03.241218846دوشنبه  تستی9:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مبانی و زيرساخت فناوري اطالعات11

_1400.03.241218846دوشنبه  تستی9:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مبانی و زيرساخت فناوري اطالعات12

_1400.03.241218846دوشنبه  تستی9:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مبانی و زيرساخت فناوري اطالعات13

_1400.03.241218846دوشنبه  تستی9:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مبانی و زيرساخت فناوري اطالعات14

_1400.03.241235021دوشنبه  تشريحی9:45فاطمه عیديتحصیالت بررسی رفتارمصرف كننده10

_1400.03.241214076دوشنبه  تستی10:45اكبر امینی مهركارشناسی3اصول حسابداري 10

_1400.03.241218201دوشنبه  تستی10:45مجید ابراهیمیكارشناسیآماروكاربردآن درمديريت10

_1400.03.241218348دوشنبه  تشريحی10:45میرزا حسن حسینیتحصیالت بازاريابی الكترونیكی10

1218348_ رستم درخشانتحصیالت بازاريابی الكترونیكی11

1218348_ رستم درخشانتحصیالت بازاريابی الكترونیكی12

1218391_ علی شجاعی فردتحصیالت مديريت منابع انسانی در بستر فناروري اطالعات10

1218391_ علی شجاعی فردتحصیالت مديريت منابع انسانی در بستر فناروري اطالعات11

_1400.03.241218584دوشنبه  تحلیلی- تشريحی 10:45حسن الوداريتحصیالت ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاي دولتی10

_1400.03.241218584دوشنبه  تستی10:45رضا رسولیتحصیالت ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاي دولتی11

_1400.03.241218584دوشنبه  تستی11:30حسن درويشتحصیالت ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاي دولتی12

_1400.03.241218689دوشنبه  تشريحی11:30اكبر نیك پورتحصیالت تجارت و بازاريابی الكترونیكی پیشرفته10

_1400.03.241218931دوشنبه  تستی11:30الیاس صفارانكارشناسیتاريخ هنر جهان10

_1400.03.241235010دوشنبه  تستی11:30امیر فريدنیاكارشناسیتحقیق درعملیات10

_1400.03.241121050دوشنبه  تستی13:45محمد رضوانیكارشناسیشناخت محیطزيست10

1214003_ مهدي جلیلیكارشناسی(جهانگردي )2اصول حسابداري 10

تشريحی

1400.03.24دوشنبه 

14:00
شفاهی

10:45 1400.03.24دوشنبه 

13:45

1400.02.27دو شنبه 
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1218888_ مهدي جلیلیكارشناسی2اصول حسابداري10

_1400.03.241214005دوشنبه  تشريحی13:45حسن باللی كارشناسی2اصول حسابداري 10

1214005_ حسن باللی كارشناسی2اصول حسابداري 11

1214068_ حسن باللی كارشناسی2اصول حسابداري 12

_1400.03.241214011دوشنبه  تشريحی14:30محمد مومن پوركارشناسی2اصول حسابداري 10

_1400.03.241214045دوشنبه  تستی14:30مهدي جلیلیكارشناسی2اصول حسابداري 10

_1400.03.241214068دوشنبه  تشريحی13:45حسن باللی كارشناسی2اصول حسابداري 10

_1400.03.241214068دوشنبه  تشريحی- تستی 14:30فرزانه سادات تربت كارشناسی2اصول حسابداري 11

_1400.03.241218681دوشنبه  تستی14:30بهروز الري سمنانیتحصیالت مديريت مالی10

_1400.03.241218681دوشنبه  تشريحی14:30علی فرهاديارتحصیالت مديريت مالی11

_1400.03.241218681دوشنبه  تستی14:30متینه مقدمتحصیالت مديريت مالی12

1212010_ كارشناسی1زبان انگلیسی تخصصی 10
شیما السادات 

طباطبائی سپهر
1212017_ كارشناسی1زبان انگلیسی تخصصی 10

شیما السادات 

طباطبائی سپهر
1218918_ كارشناسیزبان انگلیسی تخصصی10

شیما السادات 

طباطبائی سپهر
_1400.03.241223175دوشنبه  تستی16:00روح اله لطفی زادكارشناسیآشنايی باقانون اساسی جمهوري اسالمی ايران10

_1400.03.241223175دوشنبه  تستی16:00روح اله لطفی زادكارشناسیآشنايی باقانون اساسی جمهوري اسالمی ايران11

_1400.03.251218527سه شنبه  تستی8:15محمد تركمنیتحصیالت تجارت الكترونیك10

_1400.03.251218527سه شنبه  تستی8:15محمد تركمنیتحصیالت تجارت الكترونیك11

_1400.03.251218559سه شنبه  تشريحی- تستی 8:15قدير فیروزنیاتحصیالت حمل و نقل همگانی10

_1400.03.251218861سه شنبه  تشريحی8:15كیانوش كیانفرتحصیالت فناوري هاي ذخیره سازي10

_1400.03.251218915سه شنبه  تشريحی8:15نفیسه مرصوصیكارشناسیبوم شناسی ايران10

_1400.03.251235013سه شنبه  تشريحی- تستی 8:15زينب فتاحی زادهكارشناسیمديريت اسالمی پیشرفته10

_1400.03.251212011سه شنبه  تشريحی10:45اعظم دشتی خويدلیكارشناسی2زبان انگلیسی تخصصی 10

_1400.03.251218085سه شنبه  تستی10:45علی اكبر احمديكارشناسیسیستم هاي اطالعات مديريت10

_1400.03.251218127سه شنبه  تستی10:45كاوه فرهادي كمرهكارشناسیسیستمهاي اطالعاتی مديريت10

_1400.03.251218127سه شنبه  تستی10:45كاوه فرهادي كمرهكارشناسیسیستمهاي اطالعاتی مديريت11

تشريحی

1400.03.24دوشنبه 

14:30

13:45

تستی

13:45

1400.03.24دوشنبه 

1400.03.24دوشنبه 

تستی
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_1400.03.251218127سه شنبه  تستی10:45كاوه فرهادي كمرهكارشناسیسیستمهاي اطالعاتی مديريت12

_1400.03.251218679سه شنبه  تشريحی11:30سید محمد تحصیالت سیستم هاي اطالعاتی مديريت10

_1400.03.251218679سه شنبه  تشريحی11:30محسن كرمیتحصیالت سیستم هاي اطالعاتی مديريت11

_1400.03.251218679سه شنبه  تستی10:45كاوه فرهادي كمرهتحصیالت سیستم هاي اطالعاتی مديريت12

_1400.03.251218840سه شنبه  تشريحی- تستی 11:30ناصر برخوردارتحصیالت روش تحقیق10

_1400.03.251218840سه شنبه  تشريحی11:30محمد محمودي میمندتحصیالت روش تحقیق11

_1400.03.251218840سه شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت روش تحقیق12

1218857_ مهروز ايرجیتحصیالت تجارت سیار10

1218857_ مهروز ايرجیتحصیالت تجارت سیار12

_1400.03.251235017سه شنبه  تستی11:30مختار رمضانیكارشناسیسیستمهاي اطالعاتی مديريت10

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی11:30مهدي يداللهیتحصیالت روش تحقیق درمديريت10

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی12:30سیدموسی خادمیتحصیالت روش تحقیق درمديريت11

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی12:30مهدي يداللهیتحصیالت روش تحقیق درمديريت12

_1400.03.251237006سه شنبه  تشريحی12:30عنايت اهلل نجیب زادهتحصیالت روش تحقیق درمديريت13

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی12:30علی جمشیديتحصیالت روش تحقیق درمديريت14

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی12:30جمشید ابوالفتحیتحصیالت روش تحقیق درمديريت15

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت روش تحقیق درمديريت16

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی12:30فواد وجدانیتحصیالت روش تحقیق درمديريت17

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت روش تحقیق درمديريت18

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت روش تحقیق درمديريت19

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت روش تحقیق درمديريت20

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت روش تحقیق درمديريت21

_1400.03.251237006سه شنبه  تستی18:15كاوه فرهادي كمرهتحصیالت روش تحقیق درمديريت22

_1400.03.251218117سه شنبه  تستی13:45خسرو دوستیكارشناسیمبانی مديريت اسالمی والگوهاي آن10

_1400.03.251218224سه شنبه  تستی13:45مرجان اعتماديتحصیالت بازارشناسی ومسائل بازاريابی10

_1400.03.251218235سه شنبه  تشريحی13:45علی فرهاديارتحصیالت مديريت بازاريابی10

_1400.03.251218379سه شنبه  زبان تخصصی10
تحصیالت 
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_1400.03.251218445سه شنبه  تشريحی13:45ناصر شم بیاتیكارشناسیاصول و مبانی مديريت از ديدگاه اسالم10

_1400.03.251218445سه شنبه  تستی13:45لطف اله فروزنده كارشناسیاصول و مبانی مديريت از ديدگاه اسالم11

_1400.03.251218445سه شنبه  تشريحی13:45سعید زوارهكارشناسیاصول و مبانی مديريت از ديدگاه اسالم12

_1400.03.251218473سه شنبه  تستی13:45اوژن كريمیتحصیالت مديريت بازاريابی10

_1400.03.251218473سه شنبه  تستی13:45اوژن كريمیتحصیالت مديريت بازاريابی11

_1400.03.251218473سه شنبه  تشريحی14:30مهدي رضائیتحصیالت مديريت بازاريابی12

_1400.03.251218473سه شنبه  تشريحی14:30مهدي رضائیتحصیالت مديريت بازاريابی13

_1218473چهارشنبه  تستی18:30مهناز اسكندريانتحصیالت مديريت بازاريابی14

_1218473چهارشنبه  تستی18:30مهناز اسكندريانتحصیالت مديريت بازاريابی15

_1400.03.251218473سه شنبه  تستی14:30زهرا احسانیتحصیالت مديريت بازاريابی16

_1400.03.251218473سه شنبه  تستی14:30زهرا احسانیتحصیالت مديريت بازاريابی17

_1400.03.251218473سه شنبه  تشريحی14:30میرزا حسن حسینیتحصیالت مديريت بازاريابی18

1218473_ فاطمه عیديتحصیالت مديريت بازاريابی19

1218473_ فاطمه عیديتحصیالت مديريت بازاريابی20

_1400.03.251218473سه شنبه  تشريحی15:15فاطمه عیديتحصیالت مديريت بازاريابی21

_1400.03.251218592سه شنبه  تشريحی- تستی 15:15مجید ضماهنیتحصیالت مديريت بحران10

_1400.03.251233033سه شنبه  تستی16:00حسین رحمانی كارشناسی(مبانی ومفاهیم )اخالق اسالمی 10

_1400.03.251233033سه شنبه  تستی16:00سید رضا يوسفیكارشناسی(مبانی ومفاهیم )اخالق اسالمی 11

_1400.03.251238009سه شنبه  تستی15:15كامران مانیكارشناسیمديريت مالی10

_1218041چهارشنبه  تستی8:00احمدرضا داورزنیكارشناسیسازماندهی واصالح تشكیالت وروشها10

_1218041چهارشنبه  تستی8:00احمدرضا داورزنیكارشناسیسازماندهی واصالح تشكیالت وروشها11

1218189_ امیرحسین امیرخانیتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته10

1218577_ امیرحسین امیرخانیتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته10

_1218577چهارشنبه  تستی8:15امیرحسین امیرخانیتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته11

_1218577چهارشنبه  تستی8:15حسن درويشتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته12

1218855_ سیده فاطمه نورانیتحصیالت مدل هاي كسب و كار الكترونیك10

1218855_ سیده فاطمه نورانیتحصیالت مدل هاي كسب و كار الكترونیك11
تشريحی- تستی 
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1218313_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت بازمهندسی فرآيندهاي كسب و كار10

1218313_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت بازمهندسی فرآيندهاي كسب و كار11

1218313_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت بازمهندسی فرآيندهاي كسب و كار12

1218858_ امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت فرايندهاي كسب و كار10

_1218858چهارشنبه  تستی10:45امیر هوشنگ تاجفرتحصیالت مديريت فرايندهاي كسب و كار11

_1218866چهارشنبه  تستی10:45نرگس خاكیتحصیالت تحلیل سیستمهاي انرژي10

_1218910چهارشنبه  تستی10:45مختار يوردخانیكارشناسیگردشگري روستايی10

1218897_ 10:45ابراهیم زرينیكارشناسی2اصول علم اقتصاد10

1221003_ ابراهیم زرينیكارشناسی(جهانگردي -كالن )2اصول علم اقتصاد10

_1221006چهارشنبه  تستی10:45علی اصغر موحدكارشناسیاقتصادكالن10

_1221032چهارشنبه  تستی10:45ابراهیم زرينیكارشناسیاقتصادكالن10

_1212012چهارشنبه  تشريحی13:45اعظم دشتی خويدلیكارشناسیزبان انگلیسی مكاتبات تخصصی10

_1218013چهارشنبه  تستی13:45سید رضا يوسفیكارشناسیآداب سفردراسالم10

_1218220چهارشنبه  تستیمهناز اسكندريانتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته10

1218352_ محمد آزادنیاتحصیالت مديريت دانش در سازمانها10

1218352_ محمد آزادنیاتحصیالت مديريت دانش در سازمانها11

1218396_ راضیه مهدي پورتحصیالت نظريه پردازي در مديريت منابع انسانی10

1218396_ راضیه مهدي پورتحصیالت نظريه پردازي در مديريت منابع انسانی11

_1218470چهارشنبه  تستی13:45اوژن كريمیتحصیالت مديريت منابع انسانی10

_1218470چهارشنبه  تستی13:45مهدي يداللهیتحصیالت مديريت منابع انسانی11

_1218470چهارشنبه  تستی13:45مهدي يداللهیتحصیالت مديريت منابع انسانی12

_1218470چهارشنبه  تستی13:45مرجان اعتماديتحصیالت مديريت منابع انسانی13

_1218470چهارشنبه  تشريحی13:45مهدي رضائیتحصیالت مديريت منابع انسانی14

_1218470چهارشنبه  تستی14:30امیرحسین امیرخانیتحصیالت مديريت منابع انسانی15

_1218470چهارشنبه  تشريحی15:15محسن كرمیتحصیالت مديريت منابع انسانی16

_1218470چهارشنبه  تستی14:30سمیه حسنیتحصیالت مديريت منابع انسانی17

_1218470چهارشنبه  تستی14:30امیرحسین امیرخانیتحصیالت مديريت منابع انسانی18
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_1218470چهارشنبه  تستی14:30امیرحسین امیرخانیتحصیالت مديريت منابع انسانی19

_1218470چهارشنبه  تستی14:30فواد وجدانیتحصیالت مديريت منابع انسانی20

_1218470چهارشنبه  تستی14:30مهروز ايرجیتحصیالت مديريت منابع انسانی21

_1218470چهارشنبه  تستی14:30صمد بارانی بنابتحصیالت مديريت منابع انسانی22

_1218470چهارشنبه  تستی14:30صمد بارانی بنابتحصیالت مديريت منابع انسانی23

_1218470چهارشنبه  تشريحی15:15محسن كرمیتحصیالت مديريت منابع انسانی24

_1218470چهارشنبه  تستی15:15منیره عسگري نژادتحصیالت مديريت منابع انسانی25

_1218470چهارشنبه  تشريحی15:15محسن كرمیتحصیالت مديريت منابع انسانی26

1218496_ سیده معصومه تحصیالت مديريت تغییر10

1218496_ سیده معصومه تحصیالت مديريت تغییر11

_1218557چهارشنبه  تستی15:15حاجیه رجبی فرجادتحصیالت مديريت منابع انسانی پیشرفته10

_1218594چهارشنبه  تستی15:15محمد حسین نوريايیتحصیالت بودجه در سازمانهاي دولتی10

_1218605چهارشنبه  تستی15:15امیرحسین امیرخانیتحصیالت برنامه ريزي منابع انسانی در بخش دولتی10

_1218677چهارشنبه  شفاهی15:15سیده معصومه تحصیالت مديريت تبلیغات و برند11

_1400.02.311218677جمعه تشريحی9:00احسان احدمطلقیتحصیالت مديريت تبلیغات و برند12

_1400.02.311218677جمعه تشريحی9:00احسان احدمطلقیتحصیالت مديريت تبلیغات و برند13

_1218677چهارشنبه  تشريحی15:15فاطمه عیديتحصیالت مديريت تبلیغات و برند14

_1400.02.311218677جمعه تشريحی9:00احسان احدمطلقیتحصیالت مديريت تبلیغات و برند17

_1233043چهارشنبه  تستی16:00محمدمهدي قوامی كارشناسیدانش خانواده و جمعیت10

_1233043چهارشنبه  تستی16:00زهرا بیدكیكارشناسیدانش خانواده و جمعیت11

_1233043چهارشنبه  تستی16:00زهرا بیدكیكارشناسیدانش خانواده و جمعیت12

_1233043چهارشنبه  تستی16:00محمدمهدي قوامی كارشناسیدانش خانواده و جمعیت13

_1233043چهارشنبه  تستی16:00زهرا بیدكیكارشناسیدانش خانواده و جمعیت14
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