
کد مشخصه درس نام استاد نام درس گروه اموزشی کد مشخصه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم Column1

1143 سلیماني مهارت هاي زندگي

دانشجویي

عمومی 31602  روز سه شنبه ساعت 08:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

98/12/20

 روز پنجشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/22

5883 استاد محمدرضا فالح تحلیل آماري گروه ارشد مدیریت 29602  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/19

 روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  روز دوشنبه 10:30 ساعت تاریخ  98/12/26

99/01/18

7664 استاد زلفا حق گویان مدیریت منابع انساني

پیشرفته

گروه ارشد مدیریت 29605  روز سه شنبه ساعت 15:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه 15:30 ساعت تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه 15:30 ساعت تاریخ 

99/01/19

7384 استاد مونا جامي پور کارآفریني در بستر

فناوري اطالعات و

ارتباطات

گروه ارشد مدیریت 29430  روز سه شنبه 15 ساعت تاریخ  99/01/19 روز سه شنبه 15 ساعت تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت 15 تاریخ  98/12/20

7570 استاد محمدرضا فالح مدیریت استراتژیک

پیشرفته

گروه ارشد مدیریت 29435  روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/19

7584 استاد محمد طاالري مدیریت تبلیغات و برند گروه ارشد مدیریت 29436  روز یکشنبه ساعت 10 تاریخ  99/01/17 روز یکشنبه ساعت 10 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 10 تاریخ 98/12/18

7629 استاد حسین جنتي فر مدیریت زنجیره تأمین

بین المللي و واردات

گروه ارشد مدیریت 29438  روز سه شنبه 13:30 ساعت تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 13:30  تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

99/01/19

4877 استاد حمیدرضا

سروریان

اخالق و احکام کسب و

کار

گروه ارشد مدیریت 29429  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/19

 روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  98/12/26

99/01/18

5784 استاد مونا جامي پور تجارت و بازاریابي

الکترونیکي پیشرفته

گروه ارشد مدیریت 29432  روز سه شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

99/01/19

7618 استاد حسین معیني مدیریت رفتار مصرف

کننده

گروه ارشد مدیریت 29433  روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه 10:30 ساعت تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

99/01/19

7658 استاد رسول عباسي مدیریت منابع انساني

پیشرفته

گروه ارشد مدیریت 29431  روز سه شنبه ساعت 10 تاریخ  99/01/19 روز سه شنبه ساعت 10 تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت 10 تاریخ  98/12/20

7256 دکتر احمد عطارنیا طرح ریزي کسب و کار گروه ارشد مدیریت 29604  روز دوشنبه ساعت 14 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 14 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 14 تاریخ  98/12/19

5500 استاد محسن رفعت بررسي تطبیقي منابع

رجالي

گروه ارشد نهج البالغه 29240  روز سه شنبه ساعت 08:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 08:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 08:30 تاریخ 

99/01/19

6715 استاد سیدضیاءالدین

علیانسب

حکومت و مدیریت در

نهج البالغه

گروه ارشد نهج البالغه 29244  روز چهارشنبه 13:30 ساعت تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه 13:30 ساعت تاریخ 

98/12/28

 روز چهار شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

99/01/20

7260 استاد انسیه عسگري عرفان و دعا در نهج

البالغه

گروه ارشد نهج البالغه 29243  روز چهارشنبه ساعت  10:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه  ساعت10:30  تاریخ 

99/01/20

7347 استاد محسن رفعت قرائت متن و واژه

شناسي نهج البالغه

گروه ارشد نهج البالغه 30802 روز سه شنبه ساعت 13:30تاریخ 

98/12/20

روز سه شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

98/12/27

روز سه شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

99/01/19

7482 استاد حمیدرضا

سروریان

مباحث اعتقادي در نهج

البالغه 2

گروه ارشد نهج البالغه 29241  روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه 10:30 ساعت تاریخ 

98/12/27

روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

99/01/19



7497 استاد فاطمه ژیان مباني جرح و تعدیل گروه ارشد نهج البالغه 29242  روز چهارشنبه 08:30ساعت تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه 08:30 ساعت تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه  ساعت08:30 تاریخ 

99/01/20

6724 استاد محمد جندقي

قمي

حسابداري پیشرفته 2 گروه حسابداری 28841  روز چهارشنبه ساعت 8 تاریخ  99/01/20 روز چهارشنبه ساعت 8 تاریخ  98/12/28 روز چهارشنبه ساعت 8 تاریخ  98/12/21

5186 استاد اسماعیل توکل نیا اصول حسابرسي 2 گروه حسابداری 28849  روز سه شنبه 13 ساعت تاریخ  99/01/19 روز سه شنبه 13 ساعت تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت 13 تاریخ  98/12/20

5431 استاد مرضیه  نوراحمدي بازار سرمایه و ابزار تامین

مالي اسالمي

گروه حسابداری 28851  روز سه شنبه 8 ساعت تاریخ  99/01/19 روز سه شنبه 8 ساعت تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه 8 ساعت تاریخ  98/12/20

7500 استاد پریا دیباکیا مباني حسابداري بخش

عمومي

گروه حسابداری 28858  روز چهارشنبه 15 ساعت تاریخ  روز چهارشنبه 15 ساعت تاریخ  98/12/28 روز چهارشنبه 15 ساعت تاریخ  98/12/21

99/01/20

7476 استاد سحر بشیري مالیه عمومي و تنظیم

خط مشي مالي دولت

گروه حسابداری 28811  روز دوشنبه ساعت 10 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 10 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 10 تاریخ  98/12/19

5511 هوشمند بهایابي 2 گروه حسابداری 28819  روز دوشنبه ساعت 13 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 13 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 13 تاریخ  98/12/19

7162 استاد محمد جندقي

قمي

زبان تخصصي 1 گروه حسابداری 28825 روز چهارشنبه ساعت 10 تاریخ 98/12/21 روز چهارشنبه ساعت 10 تاریخ 98/12/28 روز چهارشنبه ساعت 10 تاریخ 99/1/20

7444 استاد اسماعیل توکل نیا کنترلهاي داخلي و نظام

راهبري شرکتي

گروه حسابداری 28818 روز سه شنبه ساعت 9 تاریخ 98/12/20 روز سه شنبه ساعت 9 تاریخ 98/12/27 روز سه شنبه ساعت 9 تاریخ 99/01/19

5174 استاد فاطمه تلخابي اصول حسابداري 2 گروه حسابداری 28802 روز یکشنبه ساعت 13 تاریخ 98/12/18 روز یکشنبه ساعت 13 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 13 تاریخ 99/01/17

5304 استاد سحر بشیري اقتصاد کالن گروه حسابداری 28804 روز دوشنبه ساعت 13 تاریخ 98/12/19 روز دوشنبه ساعت 13 تاریخ 98/12/26 روز دوشنبه ساعت 13 تاریخ 99/01/18

7075 استاد حانیه بذرافشان رفتار سازماني گروه حسابداری 28807 روز سه شنبه ساعت 9 تاریخ 98/12/20 روز سه شنبه ساعت 9 تاریخ 98/12/27 روز سه شنبه ساعت 9 تاریخ 99/01/19

7189 استاد فاطمه نصرتي زبان خارجه عمومي گروه حسابداری 28809 روز دوشنبه ساعت 10 تاریخ 98/12/19 روز دوشنبه ساعت 10 تاریخ 98/12/26 روز دوشنبه ساعت 10 تاریخ 99/01/18

6787

استاد سیده فاطمه

فقیهي

حقوق اداري 2 گروه حقوق

28856

 روز سه شنبه ساعت10:30  تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت10:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت10:30 تاریخ 

99/01/19

6706

استاد ابراهیم باطني جرم شناسی گروه حقوق

28842

 روز دوشنبه ساعت8:30 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/19

4847

استاد محمد حسین

وکیلي مقدم

آئین دادرسي مدني 2 گروه حقوق

29204

 روز یکشنبه ساعت 13:30تاریخ  روز یکشنبه ساعت13:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت13:30 تاریخ 98/12/18

99/01/17

7711

استاد مرضیه ملکیها مهارت هاي زندگي

دانشجویي

گروه حقوق

29239

 روز سه شنبه ساعت10:30  تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت10:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت10:30 تاریخ 

99/01/19

6799

استاد سیده فاطمه

فقیهي

حقوق اساسي 1 گروه حقوق

29221

 روز یکشنبه ساعت 10:30تاریخ  روز یکشنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/18

99/01/17



8115 استاد ابراهیم باطني آیین دادرسي کیفري 2 گروه حقوق 28836  روز یکشنبه ساعت 15:30تاریخ  روز یکشنبه ساعت15:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت15:30 تاریخ 98/12/18

99/01/17

6904 استاد ابراهیم باطني حقوق جزاي اختصاصي

2 - جرایم علیه مصالح

عمومي کشور

گروه حقوق 28852  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/20

99/01/19

7001 استاد محمد حسین

وکیلي مقدم

حقوق مدني 7 - عقود

معین قسمت ب

گروه حقوق 28826  روز شنبه ساعت13:30 تاریخ 99/01/16  روز شنبه ساعت 13:30تاریخ 98/12/24 روز شنبه ساعت13:30 تاریخ 98/12/17

7532 استاد فریبرز صفري متون حقوقي 3 - حقوق

عمومي

گروه حقوق 28833  روز یکشنبه ساعت13:30 تاریخ  روز یکشنبه ساعت13:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 13:30تاریخ 98/12/18

99/01/17

6869 استاد فریبرز صفري حقوق تجارت 3 - اسناد

تجاري

گروه حقوق 29006  روز یکشنبه ساعت10:30 تاریخ  روز یکشنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 10:30تاریخ 98/12/18

99/01/17

6982 استاد محمد حسین

وکیلي مقدم

حقوق مدني 4 - الزامات

خارج از قرارداد

گروه حقوق 29205  روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  98/12/19

6988 استاد محمد حسین

وکیلي مقدم

حقوق مدني 5 - حقوق

خانواده

گروه حقوق 29212  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/20

99/01/19

7528 استاد فریبرز صفري متون حقوقي 1 - حقوق

خصوصي

گروه حقوق 29207  روز دوشنبه ساعت 15:30تاریخ  روز دوشنبه ساعت 15:30تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 15:30تاریخ  98/12/19

99/01/18

6805 استاد سیده فاطمه

فقیهي

حقوق اساسي 3 گروه حقوق 29208  روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  98/12/19

6848 استاد  سید حسام الد

ین لساني

حقوق بین المللي

عمومي 3 - روش هاي

حل و فصل مسالمت

گروه حقوق 31201  روز شنبه ساعت10:30 تاریخ 99/01/16  روز شنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/24 روز شنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/17

6919 استاد علي مراد حیدري حقوق جزاي عمومي 1 گروه حقوق 29226  روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  98/12/19

4558 استاد  سید حسام الد

ین لساني

حقوق هوایي گروه حقوق 29258  روز سه شنبه ساعت13:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت13:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت13:30 تاریخ 

99/01/19

6843 استاد  سید حسام الد

ین لساني

حقوق بین المللي

عمومي 1

گروه حقوق 29236  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/20

99/01/19

6856 استاد فریبرز صفري حقوق تجارت 1 - تجار و

اعمال تجاري

گروه حقوق 29227  روز دوشنبه ساعت 10:30تاریخ  روز دوشنبه ساعت 10:30تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 10:30تاریخ  98/12/19

99/01/18

6969 استاد محمد حسین

وکیلي مقدم

حقوق مدني 2 - اموال و

مالکیت

گروه حقوق 29222  روز یکشنبه ساعت8:30 تاریخ  99/01/17 روز یکشنبه ساعت8:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت8:30 تاریخ 98/12/18

8068 استاد علي صفري تاریخ ایران 2 گروه زبانشناسی 28207  روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

99/01/19

8075 استاد فائزه ارکان زبان انگلیسي تخصصي

2

گروه زبانشناسی 28205  روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/19

8088 استاد فائزه ارکان مباني زبان شناسي 2 گروه زبانشناسی 28203  روز یکشنبه ساعت 10:30 تاریخ  روز یکشنبه ساعت 10:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 10:30 تاریخ 98/12/18

99/01/17



7711 استاد ابوالفضل حاتمي

ورزنه

مهارت هاي زندگي

دانشجویي

گروه زبانشناسی 28201  روز شنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/24 روز پنجشنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/22 روز شنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/17

4797 استاد محمد اصدق پور آشنایي با ادیان بزرگ و

کتب آسماني

گروه علوم قرآنی 29273  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/20

99/01/19

8186 استاد طیبه پرتوي راد آیین ویرایش متون علمي گروه علوم قرآنی 29276  روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/19

6670 استاد حمیدرضا

سروریان

تفسیر موضوعي قرآن 1 گروه علوم قرآنی 29627  روز سه شنبه ساعت13:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت13:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت13:30 تاریخ 

99/01/19

8026 استاد انسیه عسگري روش هاي

تفسیري(مطالعات قرآن

)

گروه علوم قرآنی 29279  روز چهارشنبه ساعت8:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

99/01/20

8032 استاد محسن رفعت اختالف الحدیث(

مطالعات حدیث)

گروه علوم قرآنی 29298  روز چهارشنبه ساعت8:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

99/01/20

6643 استاد علیرضا رستمي تفسیر ترتیبي قران 3 گروه علوم قرآنی 29285  روز چهارشنبه ساعت10:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 10:30تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 10:30تاریخ 

99/01/20

8034 استاد فاطمه ژیان توثیق و تضعیف ي

(مطالعات حدیث)

گروه علوم قرآنی 29281  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/19

 روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  98/12/26

99/01/18

8193 استاد سیدضیاءالدین

علیانسب

فقه الحدیث 4 گروه علوم قرآنی 29283  روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

99/01/19

6638 استاد سیدضیاءالدین

علیانسب

تفسیر ترتیبي قرآن 1 گروه علوم قرآنی 29270  روز چهارشنبه ساعت8:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

99/01/20

8190 استاد حمیدرضا

سروریان

رابطه قرآن و سنت گروه علوم قرآنی 29269  روز چهارشنبه ساعت10:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 10:30تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 10:30تاریخ 

99/01/20

7320 استاد محسن رفعت فقه الحدیث 2 گروه علوم قرآنی 29266  روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/19

7275 استاد علیرضا رستمي علوم قرآني 4 گروه علوم قرآنی 29261  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/19

 روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  98/12/26

99/01/18

7443 استاد فاطمه ژیان کلیات فقه و مباني

حقوق اسالمي

گروه علوم قرآنی 29257  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/20

99/01/19

7459 استاد انسیه عسگري ماخذ شناسي تفاسیر

قرآن

گروه علوم قرآنی 29259  روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

99/01/19

5293 استاد انسیه عسگري اصول و مقدمات تفسیر گروه علوم قرآنی 29247  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/20

99/01/19

7273 استاد علیرضا رستمي علوم قرآني 2 گروه علوم قرآنی 29246  روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/19

7431 استاد مکارم ترجمان کالم اسالمي گروه علوم قرآنی 29249  روز چهارشنبه ساعت8:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

99/01/20



7673 استاد فاطمه ژیان مصطلح الحدیث گروه علوم قرآنی 29251  روز چهارشنبه ساعت10:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 10:30تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 10:30تاریخ 

99/01/20

7737 استاد محسن رفعت نحو کاربردي 1 گروه علوم قرآنی 29250  روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

99/01/19

4789 استاد محمد حسین

وکیلي مقدم

آئین دادرسي مدني 2 گروه فقه و حقوق

اسالمی

29403  روز شنبه ساعت10:30 تاریخ 99/01/16  روز شنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/24 روز شنبه ساعت10:30 تاریخ 98/12/17

8183 استاد وحید نکونام آیین دادرسي کیفري گروه فقه و حقوق

اسالمی

29405  روز شنبه ساعت13:30 تاریخ 99/01/16  روز شنبه ساعت 13:30تاریخ 98/12/24 روز شنبه ساعت13:30 تاریخ 98/12/17

5112 استاد وحید نکونام ادله اثبات دعوي گروه فقه و حقوق

اسالمی

29416  روز یکشنبه ساعت13:30 تاریخ  روز یکشنبه ساعت13:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 13:30تاریخ 98/12/18

99/01/17

6990 استاد محمد صادقي حقوق مدني 5 خانواده گروه فقه و حقوق

اسالمی

29423  روز یکشنبه ساعت13:30 تاریخ  روز یکشنبه ساعت13:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 13:30تاریخ 98/12/18

99/01/17

8183 استاد ابراهیم باطني آیین دادرسي کیفري گروه فقه و حقوق

اسالمی

29402  روز سه شنبه ساعت13:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت13:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت13:30 تاریخ 

99/01/19

7163 استاد فریبرز صفري زبان تخصصي 1 گروه فقه و حقوق

اسالمی

29401  روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

99/01/19

6920 استاد وحید نکونام حقوق جزاي عمومي 1 گروه فقه و حقوق

اسالمی

29330  روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/19

6962 استاد محمد صادقي حقوق مدني 1 اشخاص و

حمایت از محجورین

گروه فقه و حقوق

اسالمی

29331  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/19

 روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  98/12/26

99/01/18

7112 سرکار خانم دکتر زینب

مولوي

روش تحقیق در مدیریت گروه کسب و کار 29290  روز دوشنبه ساعت 15:30 تاریخ 

98/12/19

 روز دوشنبه ساعت 15:30  تاریخ 

98/12/26

 روز دوشنبه ساعت 15:30 تاریخ 

99/01/18

7558 دکتر احمد عطارنیا مدیریت کسب و کارهاي

کوچک در ایران

گروه کسب و کار 30001  روز دوشنبه ساعت 15:30 تاریخ 

98/12/19

 روز دوشنبه ساعت 15:30  تاریخ 

98/12/26

 روز دوشنبه ساعت 15:30 تاریخ 

99/01/18

7700 استاد مریم عباسي مهارت هاي کارآفریني گروه کسب و کار 29293  روز چهارشنبه ساعت 9:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 9:30 تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 9:30 تاریخ 

99/01/20

5312 استاد سحر بشیري اقتصاد خرد گروه کسب و کار 29302  روز چهارشنبه ساعت 9:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 9:30 تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 9:30 تاریخ 

99/01/20

8036 استاد  محمود صفري اصول و روش تحقیق 1 گروه مترجمی زبان

انگلیسی

29626  روز شنبه ساعت 15:30 تاریخ 99/01/16  روز شنبه ساعت 15:30 تاریخ 98/12/24 روز شنبه ساعت 15:30 تاریخ 98/12/17

7114 استاد  محمود صفري روش تدریس زبان

خارجي

گروه مترجمی زبان

انگلیسی

29606  روز یکشنبه ساعت 10:30 تاریخ  روز یکشنبه ساعت 10:30  تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 10:30 تاریخ 98/12/18

99/01/17

7769 استاد فائزه ارکان واژه شناسي گروه مترجمی زبان

انگلیسی

29628  روز یکشنبه ساعت 13:30  تاریخ

98/12/18

 روز یکشنبه ساعت 13:30  تاریخ  روز یکشنبه ساعت 13:30 تاریخ 98/12/25

99/01/17

7201 استاد فائزه ارکان زبان شناسي کاربردي گروه مترجمی زبان

انگلیسی

29635  روز یکشنبه ساعت 8:30 تاریخ  99/01/17 روز یکشنبه ساعت 8:30  تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 8:30 تاریخ 98/12/18



7217 استاد علي صفري ساخت زبان فارسي گروه مترجمی زبان

انگلیسی

29646  روز شنبه ساعت 10:30  تاریخ 99/01/16  روز شنبه ساعت 10:30 تاریخ 98/12/24 روز شنبه ساعت 10:30  تاریخ 98/12/17

5099 استاد طیبه پرتوي راد ادبیات معاصر فارسي گروه مترجمی زبان

انگلیسی

29664  روز یکشنبه ساعت 16 تاریخ  99/01/17 روز یکشنبه ساعت 16 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 16 تاریخ 98/12/18

7064 استاد  محمود صفري دستور انگلیسي

پیشرفته

گروه مترجمی زبان

انگلیسی

29655  روز شنبه ساعت 10:30 تاریخ 99/01/16  روز شنبه ساعت 10:30 تاریخ 98/12/24 روز شنبه ساعت 10:30 تاریخ 98/12/17

7209

استاد طیبه پرتوي راد زبان فارسی گروه مدیریت بازرگانی

29317

 روز یکشنبه ساعت 13:30  تاریخ  روز یکشنبه ساعت 13:30 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 13:30 تاریخ 98/12/18

99/01/17

4870 استاد رسول عباسي اخالق حرفه اي در

مدیریت با رویکرد

اسالمي

گروه مدیریت بازرگانی 29312  روز چهارشنبه ساعت 9 تاریخ  99/01/20 روز چهارشنبه ساعت 9  تاریخ  98/12/28 روز چهارشنبه ساعت 9 تاریخ  98/12/21

5486 استاد حسین معیني بازرگاني بین المللي گروه مدیریت بازرگانی 29309  روز دوشنبه ساعت 10 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 10 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 10  تاریخ  98/12/19

7343 استاد مونا جامي پور فنون تجزیه و تحلیل و

طراحي سیستم ها

گروه مدیریت بازرگانی 29310  روز سه شنبه ساعت 10:30تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت  10:30 تاریخ 

99/01/19

7490 استاد مرضیه  نوراحمدي مباني بانکداري و

مدیریت بانک

گروه مدیریت بازرگانی 29313  روز چهارشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه 10:30 ساعت تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

99/01/20

7602 استاد حسین جنتي فر مدیریت تولید و عملیات گروه مدیریت بازرگانی 29311  روز سه شنبه ساعت 15 تاریخ  99/01/19 روز سه شنبه ساعت 15 تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت 15 تاریخ  98/12/20

7644 استاد مرضیه  نوراحمدي مدیریت مالي 2 گروه مدیریت بازرگانی 29314  روز چهارشنبه ساعت13:30  تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 13:30 تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت  13:30تاریخ 

99/01/20

4837 استاد فاطمه بهادري

جهرمي

آموزش مهارت هاي حرفه

اي

گروه مدیریت بازرگانی 29413  روز چهارشنبه ساعت 9:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 9:30 تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 9:30 تاریخ 

99/01/20

5465 استاد سید احسان

حسیني پور

بازاریابي و مدیریت بازار

(با رویکرد اسالمي)

گروه مدیریت بازرگانی 29408  روز دوشنبه ساعت 15 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 15 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 15  تاریخ  98/12/19

7646 استاد محمدتقي خوبرو مدیریت منابع انساني گروه مدیریت بازرگانی 29412  روز سه شنبه ساعت 15:30  تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 15:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 15:30  تاریخ 

99/01/19

5465 استاد محمد طاالري بازاریابي و مدیریت بازار

(با رویکرد اسالمي)

گروه مدیریت بازرگانی 29415  روز یکشنبه 13:30  ساعت تاریخ

98/12/18

 روز یکشنبه ساعت 13:30  تاریخ  روز یکشنبه ساعت 13:30  تاریخ 98/12/25

99/01/17

7646 استاد رسول عباسي مدیریت منابع انساني گروه مدیریت بازرگانی 29420  روز سه شنبه ساعت 13 تاریخ  99/01/19 روز سه شنبه ساعت 13 تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت 13 تاریخ  98/12/20

4869 استاد عبداله بهارلویي احکام کسب و کار گروه مدیریت بازرگانی 29323  روز سه شنبه  ساعت 13:30 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

98/12/27

 روز سه شنبه ساعت 13:30 تاریخ 

99/01/19

5283 استاد رسول عباسي اصول و مباني مدیریت از

دیدگاه اسالم

گروه مدیریت بازرگانی 29315  روز چهارشنبه ساعت 13 تاریخ  روز چهارشنبه ساعت 13تاریخ  98/12/28 روز چهارشنبه ساعت 13 تاریخ  98/12/21

99/01/20

7711 استاد الهام فتحي مهارت هاي زندگي

دانشجویي

گروه مدیریت بازرگانی 29316 روز دوشنبه ساعت 8 تاریخ  98/12/19  روز سه شنبه ساعت 08:30 تاریخ 

98/12/20

روز جمعه ساعت 10:30 تاریخ 98/12/23



4834 استاد مونا جامي پور آمار و احتماالت و کاربرد

آن در مدیریت 2

گروه مدیریت بازرگانی 29404  روز یکشنبه ساعت 9 تاریخ  99/01/17 روز یکشنبه ساعت 9 تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت 9 تاریخ 98/12/18

7973 استاد ابوالفضل حاتمي

ورزنه

آمار استنباطي و کاربرد

spss

گروه مشاوره 29619  روزپنج شنبه ساعت 10:30 تاریخ  روز دوشنبه ساعت 8:30 تاریخ  98/12/19

98/12/22

 روز دوشنبه ساعت 8:30تاریخ  98/12/26

7977 استاد مرضیه ملکیها آموزه هاي مشاوره اي در

قرآن و حدیث

گروه مشاوره 29614  روز چهارشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 10:30تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 10:30تاریخ 

99/01/20

4607 استاد ابوالفضل حاتمي

ورزنه

انسان شناسي در اسالم گروه مشاوره 29618  روز پنج شنبه ساعت10:30 تاریخ  روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/20

98/12/22

 روز سه شنبه ساعت8:30 تاریخ 

98/12/27

4578 استاد ابوالفضل حاتمي

ورزنه

حقوق خانواده در اسالم

و ایران و کاربرد آن در

مشاوره

گروه مشاوره 29616  روز یکشنبه 10:30  ساعت تاریخ

98/12/18

 روز یکشنبه ساعت 10:30  تاریخ روز پنج شنبه ساعت8:30 تاریخ  98/12/22

98/12/25

4615 استاد مرضیه ملکیها روان شناسي اجتماعي گروه مشاوره 29621  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ 

98/12/19

 روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  روز دوشنبه ساعت 10:30 تاریخ  98/12/26

99/01/18

4591 استاد الهام فتحي روان شناسي تحولي (1) گروه مشاوره 29613  روز یکشنبه 13:30  ساعت تاریخ

98/12/18

 روز یکشنبه ساعت 13:30  تاریخ روز جمعه ساعت10:30 تاریخ  98/12/23

98/12/25

7983 استاد الهام فتحي روشها و فنون راهنمایي

و مشاوره

گروه مشاوره 29617  روز سه شنبه ساعت1030 تاریخ 

98/12/20

 روز سه شنبه ساعت10:30 تاریخ  روز جمعه ساعت13:30 تاریخ  98/12/23

98/12/27

7984 استاد فاطمه مالک زبان انگلیسي گروه مشاوره 29620  روز دوشنبه ساعت 15 تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت 15 تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت 15 تاریخ  98/12/19

7989 استاد مرضیه ملکیها فیزولوژي انسان

(اعصاب و غدد)

گروه مشاوره 29615  روز چهارشنبه ساعت 8:30 تاریخ 

98/12/21

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

98/12/28

 روز چهارشنبه ساعت 8:30تاریخ 

99/01/20



 روز شنبه ساعت تاریخ 99/01/16  روز شنبه ساعت تاریخ 98/12/24 روز شنبه ساعت تاریخ 98/12/17

 روز یکشنبه ساعت تاریخ  99/01/17 روز یکشنبه ساعت تاریخ 98/12/25 روز یکشنبه ساعت تاریخ 98/12/18

 روز دوشنبه ساعت تاریخ  99/01/18 روز دوشنبه ساعت تاریخ  98/12/26 روز دوشنبه ساعت تاریخ  98/12/19

 روز سه شنبه ساعت تاریخ  99/01/19 روز سه شنبه ساعت تاریخ  98/12/27 روز سه شنبه ساعت تاریخ  98/12/20

 روز چهارشنبه ساعت تاریخ  روز چهارشنبه ساعت تاریخ  98/12/28 روز چهارشنبه ساعت تاریخ  98/12/21

99/01/20


