
ساعتتاريخ

10-02-318: كد درس    |  01:   گروه درس 

10-02-700: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-619: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-701: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-616: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-617: كد درس    | 01:    گروه درس

4001: ورودیترم اول- كارشناسی ارشد - روانشناسی بالینی 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

1400/10/2309:00-11:00

آسیب شناسی روانی پیشرفته: نام درس
16:001400/10/24-14:00    پنج شنبهتخصصیدكتر زهرا طاهری فر2

روش تحقیق پیشرفته در پژوهش های بالینی: نام درس
16:00-14:00جمعهتخصصیدكتر مسعود غالمعلی لواسانی2

09:00-11:00

نظريه ها و كاربردهای روان درمانی: نام درس
11:00-1400/10/3009:00 13:00-09:00پنج شنبه هفته هاي فردتخصصی خانم دكتر زهره عزيزی3

شخصیت مفاهیم و پژوهش ها: نام درس
11:00-1400/11/0109:00 13:00-09:00جمعه هفته هاي زوجاختیاریخانم دكتر زهره عزيزی2

1400/11/0709:00-11:00

در  (عینی، فرافکن و شناختی)كاربرد آزمونهای : نام درس

19:00-16:00پنج شنبهتخصصیدكتر حمزه گنجی گرگری3روانشناسی بالینی

روان دارو شناسی: نام درس
11:00-18:001400/11/0509:00-16:00جمعهتخصصیدکتر  سيدسعيد پورنقاش تهراني2



ساعتتاريخ

10-02-090: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-500: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-504: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-501: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-502: كد درس    |  01:    گروه درس

14:00-16:001400/11/0709:00-11:00

مشاوره ازدواج: نام درس
11:00-19:001400/10/2409:00-16:00جمعهتخصصیدكتر محمدحسن آسايش3

نظريه و روش های مشاوره گروهی: نام درس
11:00-11:001400/11/0109:00-08:00جمعهاصلیدكتر ياسر مدنی3

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و : نام درس

11:00-11:001400/10/2309:00-08:00پنج شنبه اصلیدكتر مسعود غالمعلی لواسانی3روانشناسی

نظريه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی: نام درس
309:00-11:00

4001: ورودیترم اول- كارشناسی ارشد - مشاوره گرايش مشاوره خانواده 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

آمار استنباطی پیشرفته: نام درس
جمعه اصلیخانم دكتر زهرا نقش2

 16:001400/10/30-13:00پنج شنبه اصلیدكتر حسین كشاورز افشار



ساعتتاريخ

10-02-510:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-506:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-507: كد درس    |  01:    گروه درس

10-20-001: كد درس    |  01:    گروه درس

سمینار مسائل خانواده و ازدواج: نام درس
11:00-12:001400/11/0709:00-10:00پنج شنبهتخصصیاساتید گروه آموزشی2

پايان نامه: نام درس
4

كارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج: نام درس
11:00-15:001400/10/2309:00-12:00پنج شنبهتخصصیدكتر عباس جواهری3

سنجش و ارزيابی در مشاوره خانواده و ازدواج: نام درس
11:00-18:001400/10/3009:00-15:00پنج شنبهتخصصیدكتر منصور بیرامی3

3991: ورودیترم سوم- مقطع كارشناسی ارشد-  مشاوره گرايش مشاوره خانواده

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-04-001: كد درس    | 01:     گروه درس

10-06-097: كد درس    |  01:    گروه درس

10-06-042: كد درس    |  01:    گروه درس

10-04-044: كد درس    |  01:    گروه درس

10-04-092: كد درس    |  01:    گروه درس

10-06-108:كد درس    |  01:    گروه درس

10-04-098: كد درس    |  01:    گروه درس

مديريت مواد زايد خطرناك و صنعتی: نام درس
11:00-12:001400/11/0509:00-08:00پنج شنبه هفته هاي زوجاختیاریدكتر حسن هويدی2

اكولوژی صنعتی: نام درس
11:00-18:001400/10/2809:00-14:00جمعه هفته هاي زوجاختیاریدكتر محمد جواد امیری2

11:00-12:001400/10/2409:00-08:00پنج شنبه هفته هاي فردتخصصیدكتر حسن هويدی2

HSE   -   4001: ورودیترم اول-  مقطع كارشناسی ارشد

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

18:00-14:00جمعه هفته هاي فرد

09:00-11:00

حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی: نام درس
11:00-12:001400/11/0709:00-08:00جمعه هفته هاي زوجاختیاریدكتر سعید گیوه چی2

ارزيابی اثرات زيست محیطی: نام درس
11:00-18:001400/10/2309:00-14:00پنج شنبه هفته هاي فرداصلیدكتر محمدجواد امیری2

مديريت بهداشت محیط و ايمنی: نام درس

1400/10/3009:00-11:00

محاسبات مهندسی در ايمنی و بهداشت محیط زيست: نام درس
18:001400/11/01-14:00پنج شنبه هفته هاي زوجاصلیدكتر سعید گیوه چی2

سیستم های مديريت محیط زيست و مباحث : نام درس

تخصصیدكتر حسن هويدی2اقتصادی بهداشت ايمنی



ساعتتاريخ

10-04-036:كد درس    | 01:     گروه درس

10-06-034: كد درس    |  01:    گروه درس

10-06-037:كد درس    |  01:    گروه درس

10-06-089: كد درس    |  01:    گروه درس

10-06-059: كد درس    |  01:    گروه درس

10-06-068: كد درس    |  01:    گروه درس

4001: ورودیترم اول-  مقطع كارشناسی ارشد  -   مهندسی محیط زيست گرايش آب و فاضالب 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

تصفیه فاضالب: نام درس
11:00-12:001400/10/2309:00-08:00جمعه هاي هفته هاي فردتخصصیدكتر ناصر مهردادی2

تصفیه آب: نام درس
تخصصی2

پنج شنبه هاي هفته هاي 

فرد
14:00-18:001400/10/2409:00-11:00

۱اصول مهندسی محیط زيست : نام درس
اصلی3

چهارشنبه هاي هفته هاي 

فرد
16:00-20:001400/10/3009:00-11:00

دكتر محمدجواد امیری

دكتر حسن هويدی

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضالب: نام درس
تخصصی2

دكتر غالمرضا نبی بیدهندی

دكتر ناصر مهردادی

دكتر غالمرضا نبی بیدهندی

دكتر ناصر مهردادی

11:00-12:001400/10/2809:00-08:00جمعه هاي هفته هاي زوج

ارزيابی ريسك سالمت آالينده های آب: نام درس
11:00-20:001400/11/0109:00-18:00پنج شنبهاختیاریدكتر علیرضا پرداختی2

طراحی شبکه توزيع آب شهری: نام درس
11:00-12:001400/11/0709:00-10:00پنج شنبهاختیاریدكتر سعید اسکندری2



ساعتتاريخ

10-06-139:كد درس    | 01:     گروه درس

10-06-108:كد درس    |  01:    گروه درس

10-04-098: كد درس    |  01:    گروه درس

10-20-001: كد درس    |  01:    گروه درس

پايان نامه: نام درس
4

مديريت مواد زايد خطرناك و صنعتی: نام درس
11:00-12:001400/11/0509:00-08:00پنج شنبه هفته هاي زوجاختیاریدكتر حسن هويدی2

اكولوژی صنعتی: نام درس
11:00-18:001400/10/2809:00-14:00جمعه هفته هاي زوجاختیاریدكتر محمد جواد امیری2

HSE   -   3991: ورودیترم سوم-  مقطع كارشناسی ارشد

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

مديريت ريسك و ارزيابی و كنترل عوامل زيان آور : نام درس

11:00-13:001400/10/2309:00-08:00پنج شنبه هفته هاي فردتخصصیدكتر سعید گیوه چی3محیطی



ساعتتاريخ

10-03-088:  كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-160:  كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-213: كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-249:كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-316: كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-491:كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-273:كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-277: كد درس    |  01:    گروه درس 

10-03-169: كد درس    |  01:    گروه درس 

تعارض قوانین و صالحیت محاكم بین المللی: نام درس
متعاقبا اعالم خواهد شداختياريمتعاقبا اعالم خواهد شد1

1400/10/3009:00-11:00

مسئولیت مدنی در تجارت بین الملل: نام درس
11:00-1400/11/0109:00متعاقبا اعالم خواهد شداصليمتعاقبا اعالم خواهد شد2

حقوق مالکیت فکری: نام درس
متعاقبا اعالم خواهد شداختياريدکتر حکمت نيا1

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

حقوق حمل و نقل: نام درس
اصليمتعاقبا اعالم خواهد شد2

حقوق نفت و گاز: نام درس
11:00-10:001400/10/2409:00-08:00پنج شنبهاصليدکتر خداپرست2

متون حقوقی: نام درس
11:00-15:001400/10/2309:00-13:00پنج شنبهاصليدکتر آزاده عبداهلل زاده2

سمینار: نام درس
جزو دروس خاصاصلياساتيد گروه آموزشي1

(WTO)حقوق سازمان تجارت جهانی : نام درس
11:00-18:001400/10/2809:00-16:00پنج شنبهاصليدکتر تيموري2

(شرايط انعقاد) ۱حقوق قراردادهای بین الملل : نام درس
11:00-10:00پنج شنبهاصليدکتر خداپرست1

4001: ورودیترم اول- مقطع كارشناسی ارشد- حقوق تجارت بین الملل



ساعتتاريخ

10-03-182: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-044: كد درس    | 01:     گروه درس

10-03-181: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-185: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-170: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-180: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-169: كد درس    |  01:    گروه درس

آئین دادرسی مدنی:  نام درس
11:00-14:001400/11/0709:00-12:00پنج شنبهاختیاریدكتر تورج تقی زاده2

سمینار: نام درس
جزو دروس خاصاساتید گروه آموزشی1

مسئولیت مدنی:  نام درس
11:00-14:001400/11/0109:00-12:00جمعهاختیاریدكتر مهدی برزگر2

اصول فقه: نام درس
3

دكتر سیدمحمدعلی احمدی 

ابهری
11:00-16:001400/10/3009:00-14:00پنج شنبهاصلی

حقوق بین الملل خصوصی:  نام درس
11:00-10:001400/10/2809:00-08:00جمعهاصلیخانم دكتر  شعبانی جهرمی2

متون حقوقی به زبان خارجی:  نام درس
11:00-12:001400/10/2409:00-10:00جمعهاصلیدكتر سیدمحمود میرخلیلی2

۱حقوق مدنی :  نام درس
11:00-20:001400/10/2309:00-18:00پنج شنبهاصلیدكتر مهدی برزگر2

4001: ورودیترم اول-  مقطع كارشناسی ارشد  -   حقوق خصوصی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-03-162: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-191: كد درس    | 01:     گروه درس

10-03-053: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-241: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-240: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-178: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-165: كد درس    |  01:    گروه درس

جرم شناسی:  نام درس
11:00-10:001400/11/0709:00-08:00جمعهاصلیدكتر محمد  اسدی2

حقوق جزای بین الملل:  نام درس
11:00-17:001400/11/0509:00-15:00جمعهاصلیدكتر شهرداد دارابی2

1حقوق جزای عمومی :  نام درس
11:00-10:001400/11/0109:00-08:00پنج شنبهاصلیدكتر محمد  اسدی2

پلیس علمی و كشف علمی جرائم:  نام درس
11:00-16:001400/10/3009:00-14:00پنج شنبهاختیاریدكتر سعید عطازاده2

تاريخ حقوق كیفری:  نام درس
11:00-20:001400/10/2809:00-18:00جمعهاختیاریدكتر حسن عالی پور2

آئین دادرسی كیفری:  نام درس
11:00-20:001400/10/2409:00-18:00پنج شنبهاصلیدكتر تقی يعقوبی2

۱حقوق جزای اختصاصی :  نام درس
11:00-18:001400/10/2309:00-16:00پنج شنبهاصلیدكتر سعید عطازاده2

4001: ورودیترم اول-  مقطع كارشناسی ارشد  -   حقوق جزا و جرم شناسی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-03-177: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-195: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-169: كد درس    | 01:     گروه درس

10-20-001: كد درس    |  01:    گروه درس

12:00-14:001400/11/0709:00-11:00

سمینار: نام درس
اصلیاساتید گروه آموزشی1

جامعه شناسی جنايی:  نام درس
11:00-20:001400/10/3009:00-18:00پنج شنبهاصلیدكتر محمدحسین زارعی2

پزشکی قانونی: نام درس
جمعهاصلیدكتر  علی پورمقدم2

3991: ورودیترم سوم-  مقطع كارشناسی ارشد  -   حقوق جزا و جرم شناسی 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

پايان نامه: نام درس
4



ساعتتاريخ

10-03-436: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-179: كد درس    | 01:     گروه درس

10-03-164: كد درس    |  01:    گروه درس

10-03-169: كد درس    |  01:    گروه درس

10-20-001: كد درس    |  01:    گروه درس

سمینار: نام درس
جزو دروس خاصاساتید گروه آموزشی1

فلسفه حقوق: نام درس
11:00-20:001400/11/0709:00-18:00پنج شنبهاختیاریدكتر حسن عالی پور1

داوری بین الملل: نام درس
اصلیدكتر تقی يعقوبی2

حقوق مدنی تطبیقی:  نام درس
11:00-18:001400/10/2409:00-16:00پنج شنبهاختیاریدكتر تورج تقی زاده2

3991: ورودیترم سوم-  مقطع كارشناسی ارشد  -   حقوق خصوصی 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

11:00-20:001400/11/0109:00-18:00جمعه

پايان نامه: نام درس
4



ساعتتاريخ

10-02-261:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-246: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-747:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-20-002: كد درس    |  01:    گروه درس

پايان نامه: نام درس
جزو دروس خاصاساتید گروه آموزشی6

تحلیل آماری: نام درس
11:00-12:001400/11/0709:00-10:00پنج شنبهاختیاریدكتر عزت اله عباسیان2

روش تحقیق پیشرفته: نام درس
11:00-18:001400/11/0109:00-16:00پنج شنبهاختیاریدكتر جواد رضازاده2

مباحث جاری در حسابداری: نام درس
11:00-14:001400/10/2309:00-12:00پنج شنبهاصلیدكتر ساسان مهرانی2

3991: ورودیترم سوم- مقطع كارشناسی ارشد- حسابداری

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-02-148:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-739:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-308: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-743: كد درس    |  01:    گروه درس

بررسی موارد خاص در حسابداری: نام درس
11:00-13:001400/11/0709:00-11:00پنج شنبهاختیاریدكتر حامد عمرانی2

۱تئوری حسابداری : نام درس
تخصصیمتعاقبا اعالم خواهد شد3

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمايه گذاری: نام درس
اصلیمتعاقبا اعالم خواهد شد2

حسابرسی پیشرفته: نام درس
11:00-15:001400/10/2309:00-13:00جمعهاصلیدكتر نظام الدين رحیمیان2

4001: ورودیترم اول- مقطع كارشناسی ارشد- حسابداری

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-02-886:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-887:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-888: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-145: كد درس    |  01:    گروه درس

3991: ورودیترم سوم- مقطع كارشناسی ارشد- مديريت دولتی گرايش خط و مشی گذاری عمومی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 

حقوق اساسی سازمان های دولتی: نام درس
11:00-18:001400/10/2309:00-16:00چهارشنبهاصلیدكتر رضا آئیدی2

نظريه های خط مشی گذاری عمومی: نام درس
11:00-12:001400/10/2409:00-10:00پنج شنبهتخصصیدكتر علی حمیدی زاده2

كاربرد تحقیق در عملیات در حل مسائل دولتی: نام درس
11:00-14:301400/11/0109:00-12:30پنج شنبهتخصصیدكتر مهسا پیشدار2

بررسی مسائل مديريت دولتی ايران: نام درس
11:00-16:301400/11/0709:00-14:30پنج شنبهتخصصیدكتر اعظم میرزمانی2

   امتحان



ساعتتاريخ

10-02-184:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-137:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-168: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-384: كد درس    |  01:    گروه درس

3991: ورودیترم سوم- مقطع كارشناسی ارشد- مديريت كسب و كار گرايش بازاريابی

استراتژی بازاريابی: نام درس
تخصصیمتعاقبا اعالم خواهد شد3

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

مديريت مالی: نام درس
اصلیمتعاقبا اعالم خواهد شد3

مديريت منابع انسانی:  نام درس
اصلیمتعاقبا اعالم خواهد شد3

روش های تحقیق كسب و كار: نام درس
11:00-17:001400/11/0709:00-14:00چهارشنبهاصلیدكتر ابوالقاسم میرا3



ساعتتاريخ

10-02-015:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-087:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-092: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-176: كد درس    |  01:    گروه درس

نظريه های سازمان و مديريت: نام درس
11:00-20:001400/11/0109:00-17:00چهارشنبهاصلیدكتر سیدابوالقاسم میرا3

اصول اقتصاد: نام درس
11:00-11:001400/10/2409:00-08:00جمعهاصلیدكتر عزت اله عباسیان3

مديريت بازاريابی:  نام درس
11:00-14:001400/11/0709:00-11:00پنج شنبهاصلیدكتر محمد حقیقی3

4001: ورودیترم اول- مقطع كارشناسی ارشد- مديريت كسب و كار گرايش بازاريابی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

حسابداری برای مديران: نام درس
اصلیمتعاقبا اعالم خواهد شد3



ساعتتاريخ

10-02-015:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-02-087:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-02-092: كد درس    |  01:    گروه درس

10-02-176: كد درس    |  01:    گروه درس

مديريت بازاريابی:  نام درس
11:00-14:001400/11/0709:00-11:00پنج شنبهاصلیدكتر محمد حقیقی3

نظريه های سازمان و مديريت: نام درس
11:00-20:001400/11/0109:00-17:00چهارشنبهاصلیدكتر سیدابوالقاسم میرا3

حسابداری برای مديران: نام درس
اصلیمتعاقبا اعالم خواهد شد3

اصول اقتصاد: نام درس
11:00-11:001400/10/2409:00-08:00جمعهاصلیدكتر عزت اله عباسیان3

4001: ورودیترم اول- مقطع كارشناسی ارشد- مديريت كسب و كار گرايش استراتژی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان



ساعتتاريخ

10-07-052:  كد درس    | 01:     گروه درس

10-07-058:  كد درس    | 01:    گروه درس

10-07-059: كد درس    |  01:    گروه درس

10-07-063: كد درس    | 01:     گروه درس

   امتحان

تصوير سازی تبلیغات جرايد و نشريات: نام درس
11:00-19:001400/11/0109:00-17:00پنج شنبهاصلیدكتر محسن حسن پور2

رنگ در تصويرسازی: نام درس
11:00-16:001400/11/0709:00-14:00چهارشنبهاختیاریدكتر مهنوش مشیری2

نقد و تحلیل تصوير: نام درس
11:00-010:001400/10/2309:00-08:00پنج شنبهاصلیدكتر سمیه رمضان ماهی2

تصوير سازی قديم و جديد: نام درس
11:00-17:001400/10/2409:00-14:00پنج شنبهاصلیدكتر محسن حسن پور3

3991: ورودیترم سوم- كارشناسی ارشد -  تصويرسازی

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 



ساعتتاريخ

10-07-010: كد درس    |  01:    گروه درس

10-07-269: كد درس    |  01:       گروه درس

10-07-005: كد درس    |  01:      گروه درس

10-20-002: كد درس    |  01:    گروه درس

پنج شنبه

جمعه

08:00-12:00

08:00-12:00

09:00-11:00

3991: ورودیترم سوم-  مقطع كارشناسی ارشد- معماری 

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

پايان نامه: نام درس
6

۳طرح معماری ارشد : نام درس
11:00-1400/10/2309:00اصلیدكتر غالمرضا اكرمی4

حقوق معماری ارشد: نام درس
11:00-16:001400/11/0709:00-14:00پنج شنبهاصلیدكتر حمیدرضا ابراهیمی2

حکمت معماری در ايران: نام درس
16:001400/11/01-14:00چهارشنبهاصلیدكتر محمدباقر كبیرصابر2



ساعتتاريخ

10-07-004: كد درس    |  01:    گروه درس

10-07-012: كد درس    |  01:       گروه درس

10-07-208: كد درس    |  01:      گروه درس

09:00-11:00

4001: ورودیترم اول-  مقطع كارشناسی ارشد- معماری 

برنامه دهی و روش های طراحی: نام درس
11:00-10:001400/11/0709:00-08:00پنج شنبهاصلیدكتر  محمدباقر كبیر صابر2

16:00-18:00

پنج شنبه

جمعه

10:00-12:00

10:00-12:00

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

روش تحقیق و تدوين پايان نامه: نام درس
11:00-1400/10/2309:00پنج شنبهاصلیدكتر علیرضا عینی فر2

1طرح معماری ارشد : نام درس
1400/11/01اصلیدكتر قاسم مطلبی4



ساعتتاريخ

10-02-660: كد درس    |  01:    گروه درس 

10-04-068:  كد درس    |  01:    گروه درس 

10-04-084:  كد درس    |  01:    گروه درس 

10-04-103: كد درس    |  01:    گروه درس 

10-04-070:كد درس    |  01:    گروه درس 

10-04-073: كد درس    |  01:    گروه درس 

10-02-593: كد درس    |  01:    گروه درس 

3991: ورودیترم سوم-  مقطع كارشناسی ارشد- مهندسی فناوری اطالعات

ساعتروزنوع درسنام استادواحدكد و گروه درس/ نام درس 
   امتحان

روش تحقیق: نام درس
11:00-15:001400/10/2309:00-13:00شنبهاصلیدكتر حبیب اله آراسته راد2

شبکه های كامپیوتری پیشرفته: نام درس
11:00-19:001400/10/2409:00-16:00پنج شنبهاصلی3

يادگیری ماشین: نام درس
11:00-1400/10/2809:00اختیاریدكتر روح اله رحمانی3

رمزنگاری: نام درس
11:00-11:001400/10/3009:00-08:00شنبهاختیاریدكتر اسماعیل آراسته راد3

سه شنبه

08:00-09:30

08:30-10:00

مديريت فناوری اطالعات: نام درس
11:00-16001400/11/0109:00-13:00دوشنبهاصلیدكترعلی  بعیدی مفردنیا3

كسب و كار الکترونیکی پیشرفته: نام درس
پنج شنبهاصلی3

متعاقبا اعالم 

خواهد شد

مديريت ارتباط با مشتری: نام درس
11:00-12:001400/11/0709:00-09:00پنج شنبهاختیاریدكتر علی پارسا3

دكتر حبیب اله آراسته راد

دكتر ارشیا بادی

دكتر پارساپور

دكتر ارشیا بادی

يکشنبه


