حذف اضطراری25تا 27آذر ----ارزشیابی 11تا 29آذرشنبه
8 -9 /15

برنامه هفتگی دوره كارشناسی نیمسال 961
اطاق

11-12/15

اطاق

اطاق

9/30 -10/45

مالیه بین الملل
دكتر رحیمی بروجردی

405

همگرایی و جهانی سازی 405
دكتر رحیمی بروجردی

اقتصاد آموزش
دكتر برخورداری

506

بخش عمومی )01 (1
دكتر نادران

408

خرد )01(2
دكتر جبل عاملی

406

تاریخ عقایداقتصادی 405
دكتر گرجی

حقوق تجارت
دكتر رحیمی

508

اقتصاد مالی
دكتر بهرادمهر

508

اقتصاد سنجی
دكتر ابریشمی

508

فارسی عمومی ()01
آقای مجد

505

فارسی عمومی()02
آقای احمدوند

505

اقتصاد ریاضی
دكتر جبل عاملی

406

زبان عمومی ()02
خانم رحمانی

506

زبان عمومی ()01
خانم رحمانی

506

كالن )02(1
دكتر ناجی

408

13/30 -14/45

اتاق

اطاق

15/30 -16/45

حسابداری)01( 1
آقای عابدی سقا

505

حسابداری)02( 1
آقای عابدی سقا

505

اقتصاد اسالمی 1
قائمی نیا

506

بخش عمومی)02(1
دكتر رهبر

506

توسعه اقتصادی
دكتر مشهدی احمد

405

برنامه ریزی اقتصادی
دكتر مشهدی احمد

405

 -18/45اط
 17/30اق

یکشنبه
8-9/15

اتاق

برنامه هفتگی دوره كارشناسی نیمسال961
9/30-10/45

15/30-16/45

اتاق

17/30-18/45

اقتصاداسالمی2
دكتر نوحیدی نیا

 406روش تحقیق
دكتر محسنی

506

كالن 2
دكتر برخورداری

405

زبان ()3
دكتر میرشجاعیان

506

ارزیابی طرحها
دكتر میر شجاعیان

506

آمار )02(2
دكتر برخورداری

 405خرد)02(2
دكتر ماجد

406

اقتصاد منابع
دكتر ماجد

406

آمار)01(2
دكتر اوریویی

505

اقتصاد مدیریت
دكتر شیوا

508

اقتصاد نیروی كار
دكتر اصفهانیان

 506كلیات علم اقتصاد()01
دكترابریشمی
دكتر نوری

508

بخش عمومی 2
دكتر اصفهانیان

506

تجارت بین الملل
دكتر مهدوی – خانم
رضایی

 508جامعه شناسی
خانم غالمرضا كاشی

509

كالن )01(1
دكتر رحمانی

507

ریاضی)02(1

505

ریاضی)01(1
دكتراریویی

505

خانم پیر باوفا

اتاق

11-12/15

اتاق

ریاضی 2
خانم پیر باوفا

410

كلیات علم
اقتصاد()02
دكتر ابریشمی
دكترنوری

508

13/30-14/45

اتاق

اتاق

دوشنبه
8 -9 /15

برنامه هفتگی دوره كارشناسی نیمسال 961
اطاق

15/30 -16/45

اتاق 17/30-18/45

اطاق

9/30 -10/45

اطاق

11-12/15

اطاق

13/30 -14/45

مالیه بین الملل
دكتر رحیمی بروجردی

405

همگرایی و جهانی سازی
دكتر رحیمی بروجردی

405

اقتصاد آموزش
دكتر برخورداری

506

حسابداری)01( 1
آقای عابدی سقا

505

حسابداری)02( 1
آقای عابدی سقا

505

بخش عمومی )01 (1
دكتر نادران

408

نهادگرایی 405
دكتر مشهدی
احمد

خرد )01(2
دكتر جبل عاملی

406

تاریخ عقایداقتصادی
دكتر گرجی

405

اقتصاد اسالمی 1
آقای قائمی نیا

506

بخش عمومی)02(1
دكتر رهبر

506

حقوق تجارت
دكتر رحیمی

508

اقتصاد مالی
دكتر بهرادمهر

508

اقتصاد سنجی
دكتر ابریشمی

508

توسعه اقتصادی
دكتر مشهدی احمد

405

برنامه ریزی اقتصادی
دكتر مشهدی احمد

405

فارسی عمومی ()01
آقای مجد

505

فارسی عمومی()02
آقای احمدوند

505

اقتصاد ریاضی
دكتر جبل عاملی

406

زبان عمومی ()02
خانم رحمانی

506

زبان عمومی ()01
خانم رحمانی

506

كالن )02(1
دكتر ناجی

408

سه شنبه
8-9/15

اتاق

برنامه هفتگی دوره كارشناسی نیمسال 961
9/30-10/45

اتاق 15/30-16/45

اتاق

17/30-18/45

اقتصاداسالمی2
دكتر توحیدی نیا

406

روش تحقیق
دكتر محسنی

506

كالن 2
دكتر برخورداری

405

زبان ()3
دكتر میرشجاعیان

506

ارزیابی طرحها
دكترمیر شجاعیان

506

آمار )02(2
دكتر برخورداری

405

خرد)02(2
دكتر ماجد

406

اقتصاد منابع
دكتر ماجد

406

آمار)01(2
دكتر اوریویی

505

اقتصاد مدیریت
دكتر شیوا

508

اقتصاد نیروی كار
دكتر اصفهانیان

506

كلیات علم اقتصاد()01
دكترابریشمی و
دكتر نوری

508

بخش عمومی 2
دكتر اصفهانیان

506

تجارت بین الملل
دكتر مهدوی – خانم
رضایی

508

جامعه شناسی
خانم غالمرضا كاشی

509

كالن )01(1
دكتر رحمانی

507

ریاضی)02(1

505

ریاضی)01(1
دكتراریویی

505

خانم پیر باوفا

اتاق

11-12/15

اتاق

ریاضی 2
خانم پیر باوفا

410

كلیات علم اقتصاد()02
دكتر ابریشمی
دكتر نوری

508

13/30-14/45

اتاق

برنامه هفتگی دوره كارشناسی نیمسال961

چهار شنبه
8 -9 /15

اطاق

اندیشه اسالمی505 )01(1
دكتر رهنمایی
تفسیر موضوعی قرآن
دكتر اسحاقیان

506

9/30 -10/45

اطاق

اندیشه اسالمی)02( 1
دكتر رهنمایی

505

دانش خانواده و
جمعیت(برادران)
دكتر طائران

507

حل تمرین
كلیات علم اقتصاد
دكتر ابریشمی
دكترنوری

508

11-12/15

تاریخ تحلیل اسالمی
دكتر قهرمانی نژاد

حل تمرین
كلیات علم اقتصاد
دكتر ابریشمی
دكترنوری

اطاق

505

508

13/30 -14/45

اطاق

15/30 -16/45

اتاق 17/30-18/45

اطاق

