
شنبه

دوشنبه
8-9/159/30-10/4511-12/1513/30-14/4515-16/1516/.30-17/4518-19/15

اصول حسابداری 

شنبه ها)آقای منصوری

 ک4402004-01

2خرد 

دکتر جبل عاملی

  ک4401044 - 01

2آمار 

دکتر اوریوئی

14 ک  4401349-01

اقتصاد اسالمی

دکتر توحیدی نیا

 ک4401479 -01

2اقتصاد بخش عمومی

دوشنبه(15-18)دکتر نادران

4401025-02  

اقتصاد ریاضی

دکتر سیفی

 ک4401047- 01

برنامه و بودجه در ایران

دکتر پورمحمد

ک4401512 -01
دکتر مهدوی-تجارت بین الملل

 ک4401143-02

مالیه بین الملل

دکتر رحیمی بروجردی

 ک4401268- 01

1ریاضی 

آقای نوراللهی

 ک44011206-01

1اقتصاد بخش عمومی 

(دوشنبه و چهارشنبه)دکتر رهبر

 ک4401024- 01

اقتصاد ایران

دکتر نوری

 ک4401021- 01

کامپیوتر در اقتصاد 

خانم ملکان-آقای صفاری

سایت - 4402005-  01
تجارت بین الملل

دکتر رحیمی بروجردی

 ک4401143-01

دکتر بهرادمهر-اقتصاد مالی

 ک4401342- 01

اقتصاد توسعه

دکتر مشهدی احمد

 ک4402003- 01

اقتصاد سنجی

دکتر سوری

 ک4401048- 01

1ریاضی 

(چهارشنبه-د-ش)آقای جوزائی

ک4401206-02- 01

2ریاضی 

آقای جوزائی

ک4401209- 01
دکتر برخورداری-1اقتصاد کالن

 ک4401069-01

دکتر نوری -1آمار

 ک4401348- 01

آقای احسانیان-زبان تخصصی

 ک4401220- 01

آقای نوراللهی -  2آمار 

 ک4401349-02

1اقتصاد کالن

 4401069-02-دکتر رافعی
اقای احسانیان- اقتصاد سیاسی

 ک4401484- 01
روش شناسی در اقتصاد 

دکتر توحیدی نیا

 ک4401499- 21

1اقتصاد سنجی

دکتر برخورداری     

 ک4401460-21

اقتصاد ریاضی

دکتر جبل عاملی

 ک4401366- 21

(پیش نیاز)اقتصاد ریاضی

آقای نوراللهی  (ک-سنجی )

 ک4401048-41

1اقتصاد خرد 

چهارشنبه-دوشنبه )دکتر رهبر

 ک4401038-21
دکتر بهرادمهر-اقتصاد مالی 

 ک4401397- 21

دکتر اوریوئی-1اقتصاد سنجی 

14 ک 4401460-22

دکترتوحیدی نیا-2اقتصاد اسالمی 

ک4403005- 21

2اقتصاد محیط زیست

4401510- 21-دکتر برخورداری

14ک - 2اقتصاد سنجی پیشرفته 

21-4401483-دکتر اوریوئی
دکتر نوری-2 اقتصاد سنجی  

 ک4401483- 21

دکتر رحمانی-1اقتصاد کالن 

ک 4401065-21

 2اقتصاد توسعه پیشرفته 

 ک401507دکترمشهدی احمد 

دکتر مهرآرا-1 اقتصاد سنجی 

 ک4401460- 23
اقتصاد ایران دکتر طیب نیا

505 ک 4404001- 21
1تئوری اقتصاد سنجی

(دوشنبه ها)دکتر عباسی نژاد

  ک4401415- 20

2توسعه اقتصادی 

دوشنبه ها-دکتر همتی 

 ک4401428- 20
(جبرانی)1ریاضیات پیشرفته 

دکتر جبل عاملی

  ک4401454- 41

1401-1برنامه هفتگی کلی نیمسال 

ی
شناس

کار
شد

ار
 

ی
دکتر



یکشنبه 

سه شنبه
8-9/159/30-10/4511-12/1513/30-14/4515-16/1516/.30-17/4518-19/15

نظریه بازیها

دکتر  وحیدمنش

 ک4401511- 01

2اقتصاد خرد 

دکتر وحیدمنش

 ک4401044- 01

اقتصاد شهری 

سه  (13.30-16.30)آقای اطهاری

 ک4401453- 01شنبه

اصول حسابداری

سه شنبه (15-18)آقای عابدی

 ک4402004-02

روش تحقیق

دکتر موسایی

 ک4401194- 01

اقتصاد سنجی ک 

4401048-01دکتر برخورداری

اقتصاد کار و نیروی انسانی

 ک4401060-01دکتر اصفهانیان

تامین مالی 

 4401519-01دکتر توکلی

ک جهانی شدن و بحران های مالی 

دکتر رحیمی بروجردی

 ک 4401517-01

پول و بانکداری 

 ک4401135-01دکتر رحمانی

ک-مدیریت مالی

-01دکتر بهمنی راد 

4401281
2بخش عمومی 

دکتر طیب نیا

505 ک 4401025- 01

سیر اندیشه های اقتصادی

دکتر سبحانی

 ک4402011- 01
دکتر رحمانی-اصول علم اقتصاد

 ک4401395- 01

2اقتصاد خرد 

دکتر عبدلی

 ک4401039- 21

اقتصاد سنجی مالی

دکتر جدیدزاده

 ک4401486- 21

تئوری بازیها 

دکتر عبدلی

 ک 4401375- 21

 سازماندهی صنعتی 

دکتر دهقانی

 ک4401346- 21

اقتصاد منابع طبیعی 

دکتر ماجد 

 ک4401080- 21
مالیه بین الملل

دکتر رحیمی بروجردی

 ک4401376- 21

1اقتصاد خرد 

دکتر دهقانی

 ک4401038-22

1اقتصاد کالن 

دکتر برخورداری

 ک4401065-22

1اقتصاد خرد 

دکتر ماجد

 ک4401038-23
1اقتصاد کالن 

دکتر یوسفی

 ک4401065-24

اقتصاد نیروی کار

دکتر اصفهانیان

 ک4401494- 21

1اقتصاد کالن 

دکتر همتی

 ک4401065-23
 1اقتصاد سنجی 

دکتر عباسی نژاد

4401460-24
2پول و بانکداری اسالمی  

دکتر سبحانی

 ک4401443- 21

ی
شناس

کار
شد

ار



یکشنبه 

سه شنبه
8-9/159/30-10/4511-12/1513/30-14/4515-16/1516/.30-17/4518-19/15

1اقتصاد کالن پیشرفته 

دکتر سوری

20 -4401065

2تئوری اقتصاد سنجی 

(سه شنبه ها)دکتر اوریوئی

14 ک 4401416-20

2اقتصاد مالی 

(یک شنبه ها )دکتر مهرآرا

 ک4401422-20

2اقتصاد مالی 

(یک شنبه ها)دکتر بهرادمهر

  ک20--4401422

2تئوری اقتصاد سنجی 

(سه شنبه ها )دکتر مهرآرا

 ک4401416-20

1اقتصاد خرد پیشرفته 

دکتر دهقانی

 ک4401038- 20
2توسه اقتصادی

(یکشنبه ها)دکتر مشهدی احمد

4401428

.

 
ی

دکتر


