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 تاریخ،

 ساعت

 00:01ساعت  01:01ساعت  8ساعت 

 ضٌثِ

55/51 

ستاى  /3حمَق هذًی /5اصَل حساتذاری

              همذهِ ػلن حمَق/اًگلیسی/

 هْارت ّای هطالؼِ

اجزا ٍوٌتزل استزاتژی/ اصَل هذاوزات/ 

/ حساتذاری 2حساتذاری پیطزفتِ تاسارضٌاسی/ریاضیات/

 هٌطك /5ولیات ستاى ضٌاسی /2/حساتذاری هیا5ًِهیاًِ

حمَق  تحلیل آهاری/ ساسهاى ّای پَلی ٍهالی/

           /6حمَق هذًی /9/ فم5ِاساسی/ فمِ

 داًص خاًَادُ/

 یىطٌثِ

56/51 

               سیستن اطالػاتی هذیزیت/

                   /2اصَل حساتذاریستاى/آسهَى ساسی 

 5فمِ /8حمَق هذًی

  5حساتذاری صٌؼتی/5تزجوِ هتَى هطثَػاتی

 دٍضٌثِ 

57/51 

          ولیات حمَق جشا/حمَق اداری/

                   /5حمَق جشای اختصاصی

 5ػلَم لزآًی ستاى اًگلیسی تخصصی/

استزاتژیه/ خزدُ تاساریاتی /4/ستاى تخصصی3ادتیات ػزب

                فزٍضی در تجارت الىتزًٍیه/هذیزیت فزٍش/

 ًگارش اًگلیسی پاِی/5فمِ الحذیث

 اصَل ٍ رٍش تزجوِ/دادرسی هذًی/آئیي 

ًی ساسهاى هثاًی پیطزفت ٍػذالت/هثا/2اًذیطِ

وارّای ٍهذیزیت/هذیزیت وسة ٍ

 هذیزیت تفىز ٍتحَل استزاتژیهوَچه/

 سِ ضٌثِ

58/51 
 5حساتزسی ضٌاسی/جزم 

       پَل ٍارس ٍ تاًىذاری/آضٌایی تا لَاًیي وسة ٍ وار/

 2درآهذی تز ادتیات حَسُ ّا ٍ هىاتة حذیثی/
 ستاى فارسی /2اًذیطِ تاساریاتی تیي الوللی/

 چْارضٌثِ

59/51 

ادتیات فارسی/فمِ تطثیمی/حمَق جشای 

      /3خَاًذى ٍ درن هفاّین /2ػوَهی

 فْن حذیثهثاًی  ستاى فارسی/

                         تاساریاتی پیطزفتِ/ هثاًی وارآفزیٌی/

                              اصَل ٍ همذهات تفسیز/اصَل ٍ هثاًی ًظزی تزجوِ/

 هذیزیت تَلیذ /2حمَق تجارت

 /5حساتزسی التصادخزد/آییي دادرسی ویفزی/

             /2ستاى تخصصیخَاًذى اًگلیسی پایِ/

 ستاى فارسی

 ضٌثِ

22/51 

تجارت /5/تْایاتی5اصَل حساتذاری
تزجوِ  /5الىتزًٍیه/هذیزیت هالی

/ 4ستاى خارجِ ػوَهی/ هتَى فمِ/5پیطزفتِ

 ػزفاى ٍ دػا در ًْج الثالغِ

 /5/ آهار/ هذیزیت رٍاتط تا هطتزیواراحىام وسة ٍاخالق ٍ
                                       5هذیزیت هالی  //حمَق وار5اصَل فمِ

 ریاضی وارتزدی/ تَسؼِ التصادی ٍ تزًاهِ ریشی/

 /4اصَل فمِ /2/ دادرسی هذًی5دادرسی هذًی
/ صزف 2ًحَوارتزدی اصَل ٍ رٍش تحمیك/

 هذیزیت تثلیغات ٍ تزًذ /5وارتزدی

 یه ضٌثِ

23/51 
 ًوًَِ ّای ًثز سادُ ًْج الثالغِ هثاحث اػتمادی در دستَر اًگلیسی پایِ / هثاًی اصَل فمِ

 دٍضٌثِ

24/51 

سیستن ّای خزیذ،اًثارداری،تَسیغ/ ستاى 

 /5اًذیطِ /2لَاػذ فمِ/ اًگلیسی ػوَهی

 داًص خاًَادُ

تاریخ  /EBتاساریاتی ًَآٍراًِ/رفتار هصزف وٌٌذُ/ لَاًیي

حمَق تیي الولل  /5حساتذاری پیطزفتِ تحلیلی اسالم/

 ساخت ستاى فارسی /2ػوَهیػوَهی/ حمَق جشای 

حمَق تاسرگاًی/ ستاى  تزجوِ هتَى سیاسی/

درایۀ خارجِ ػوَهی/ هذیزیت رفتار ساسهاًی/

  ویفزضٌاسی الحذیث/ داًص خاًَادُ/

 سِ ضٌثِ

25/51 
  اًمالب اسالهی اًمالب اسالهی/ /5/ پژٍّص ػولیاتی2آهار ستاى فارسی حمَق تجارت /

 چْارضٌثِ
26/51 

اخالق ٍ تزتیت اسالهی/  هسألِ یاتی/

 / هٌطك/5حمَق تجارت پشضىی لاًًَی/
 سیاست در ًْج الثالغِ

حساتذاری ٍ حساتزسی ًظزیِ ّای ساسهاى/ وارتزد واهپیَتز/

                    /2حمَق تجارت اًمالب اسالهی// دٍلتی
 تاریخ وتاتت لزآى ٍ لزائات

  هذیزیت استزاتژیه/ اخالق ٍتزتیت اسالهی/
 ػلَم تالغی در ًْج الثالغِ /5تجارتحمَق 

 ضٌثِ

29/51 

/ 2/ ستاى تخصصی2تحمیك در ػولیات

/حمَق تطثیمی/حمَق تیي 5حمَق هذًی

ی /2الولل ػوَهی               /3ػلَم لزًآ
 آضٌایی تا دفاع همذس

هثاًی وارآفزیٌی/طزاحی وسة ٍ وارالىتزًٍیه/ هذیزیت 

/حساتذاری 5هالیالتصادخزد/ / استزاتژیه در َّلذیٌگ

 تاریخ حذیث / هثاحث جاری در حساتذاری/2صٌؼتی

ی تیي الولل/ هذیزیت ارتثاط تا  استزاتژی تاسرگًا

تفسیزهَضَػی / 8فمِ ساسهاى ّای داخلی/

 /ًگارش پیطزفتِ/5تزجوِ هىاتثات ٍ اسٌادلزآى/
 4حمَق تجارت

 یه ضٌثِ

31/51 

                               /5ادتیات ػزب

 ًْج الثالغِ تزتیت در اخالق ٍ
  2فمِ اًذیطِ سیاسی اهام خویٌی /

             / 5اًذیطِ/ 6/ فمِتزجوِ هتَى ادتی

 حىَهت ٍ هذیزیت در ًْج الثالغِ

 دٍضٌثِ
15/55 

ی/ ستاى تخصصی / 3ٍ4رٍاًطٌاسی ساسهًا
 رٍش ّای تحمیك ٍ هأخذضٌاسی

 صذراسالم/تاریخ تحلیلی هذیزیت استزاتژیه پیطزفتِ/
 ضٌاخت ًْج الثالغِ حمَق هالىیت فىزی/

 تاساریاتی تیي الوللی ٍصادرات/ داًص خاًَادُ/

    /5آثار تزجوِ ضذُ اسالهی اًساى دراسالم/
 /داًص خاًَادُ/5حمَق تیي الولل خصَصی

 سِ ضٌثِ

12/55 
  وارگاُ لزائت ٍ تزجوِ لزآى تزجوِ هتَى التصادی/ 

 چْارضٌثِ

13/55 

تاریخ تحلیلی صذر اسالم/ادلِ اثثات 
همذهِ ػلن حمَق/حمَق / 2دػَی/هتَى فمِ

 رًٍخَاًی ٍ تجَیذ /2هذًی

 رٍش تحمیك پیطزفتِ/رٍش ضٌاسی پژٍّص ّای ویفی/
 /2/ هتَى حمَلی2حمَق اساسی تزرسی ساخت جولِ/

                  /3حمَق تیي الولل خصَصی/ اصَل فمِ

 پژٍّص ّای فْن حذیثی

اًمالب اسالهی/ تاریخ تحلیلی صذر اسالم/ 
فلسفِ  وارتزد اصالحات/تفسیزهَضَػی لزآى/ 

 تاریخ اسالم آسیة ضٌاسی حذیث/ /2اسالهی


