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شماره درس

نام درس

نوع امتحان

تاريخ امتحان

روز ھفته

ساعت شروع ساعات پايان

رشته

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

آموزش رياضي 49 -

 434_11_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

آموزش رياضي 49 -

 437_11_11اصول آموزش رياضي

تﺴتي

بنيادھاي نظري حل مﺴئله در
440_11_11
رياضيات )(١

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه
 1393.10.04پنج شنبه

11:00
08:30

12:00
10:30

آموزش رياضي 49 -
آموزش رياضي 49 -

 444_11_11مدل سازي رياضي

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

 445_11_11روش ھاي تحقيق )(١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

برنامه ريزي آموزشي و درسي با
446_11_11
تاكيد بر رياضيات

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

 447_11_11سمينار

تشريحي

 448_11_11نظريه ھاي آموزش رياضي

تشريحي

آموزش رياضي 49 -
 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

 449_11_11روش ھاي تحقيق )(٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

 450_11_11آزمون ھاي رواني و تربيتي

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

روانشناسي آموزش
 451_11_11رياضي)عوامل روان شناختي
آموزش رياضي(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

بنيادھاي نظري حل مﺴئله در
452_11_11
رياضيات )(٢

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

 453_11_11نظريه ھاي يادگيري

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

آموزش رياضي 49 -

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

آموزش رياضي 49 -

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

 269_11_12اصول وفلﺴفه آموزش وپرورش

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

آموزش رياضي در دوره ھاي
467_11_12
ابتدايي و متوسطه

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

 192_17_12روانشناسي يادگيري

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

آموزش رياضي 49 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

آموزش رياضي 49 -

 179_11_11آناليزحقيقي ١

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 180_11_11آناليزعددي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 181_11_11تحقيق درعمليات پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

حل عددي معادالت بامشتقات
182_11_11
جزيي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 183_11_11روشھاي عددي درجبرخطي

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

حل عددي معادالت ديفرانﺴيل
184_11_11
معمولي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 185_11_11حل عددي معادالت انتگرال

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 186_11_11بھينه سازي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 189_11_11نرم افزارعددي

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 454_11_11تاريخ رياضيات
 455_11_11مباني ھندسي
 458_11_11روانشناسي رشد
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برنامه ريزي متغيرھاي صحيح
191_11_11
ونظريه شبكه ھا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 193_11_11شبيه سازي كامپيوتري

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 195_11_11برنامه ريزي پويا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 196_11_11برنامه ريزي حمل ونقل

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 197_11_11نظريه صف

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 200_11_11نظريه كدھا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 201_11_11نظريه گراف

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

سميناررياضي كاربردي شاخه
202_11_11
آناليزعددي

تشريحي

زبان تخصصي
206_11_11
)فراگيرارشدرياضي (

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(
 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(
رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 304_11_11تحقيق در عمليات پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 306_11_11بھينه سازي مدلھاي غير خطي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 310_11_11سمينار ) ٢آموزش محور (

تشريحي

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 313_11_11نظريه كدھا) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 314_11_11نظريه گراف) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 323_11_11مباني آناليز عددي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 326_11_11بھينه سازي خطي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

حل عددي معادالت بامشتقات
358_11_11
جزيي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

روشھاي عددي
359_11_11
درجبرخطي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

حل عددي معادالت ديفرانﺴيل
360_11_11
معمولي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 361_11_11بھينه سازي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 362_11_11نرم افزارعددي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 393_11_11نرم افزارھاي رياضي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(
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 414_11_11آناليز عددي

تﺴتي و
تشريحي

 434_11_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(
رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 462_11_11آناليز تابعي كاربردي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

رياضي كاربردي 50 -
) آناليزعددي(

 179_11_11آناليزحقيقي ١

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 201_11_11نظريه گراف

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

زبان تخصصي
206_11_11
)فراگيرارشدرياضي (

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 207_11_11جبرپيشرفته

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 208_11_11ھندسه منيفلد١

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 214_11_11جبرجابجايي

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 215_11_11جبرھمولوژيك

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 216_11_11گروھھاي نامتناھي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 217_11_11نظريه نمايش گروھھا

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 218_11_11جبرلي ١

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 221_11_11نظريه كاتگوري

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 222_11_11جبرجامع )جھاني (

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 225_11_11گروھھاي متناھي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 226_11_11ھندسه منيفلد٢

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 227_11_11توپولوژي ديفرانﺴيل ١

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 228_11_11توپولوژي ديفرانﺴيل ٢

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 229_11_11توپولوژي جبري ١

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 230_11_11توپولوژي جبري ٢

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 231_11_11گروه وجبرلي ١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 233_11_11ھندسه جبري ١

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 234_11_11ھندسه جبري ٢

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 237_11_11آناليزمختلط

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 238_11_11آناليزحقيقي ٢

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 239_11_11آناليزتابعي

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 240_11_11نظريه عملگرھا

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 241_11_11آناليزتابعي كاربردي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 242_11_11آناليزھارمونيك

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 248_11_11دستگاھھاي ديناميكي ١

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 209_11_11مباحثي درمنطق رياضي
 210_11_11مباحثي درنظريه مجموعه ھا

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
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 249_11_11دستگاھھاي ديناميكي ٢

تشريحي

 250_11_11سمينار

تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 310_11_11سمينار ) ٢آموزش محور (

تشريحي

 314_11_11نظريه گراف) آموزش محور (

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

مباحثي در منطق رياضي)
316_11_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

رياضي محض 60 -
)آناليز(

مباحثي در نظريه مجموعه ھا)
317_11_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 60 -
)آناليز(

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

 334_11_11آناليز مختلط)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 335_11_11آناليز حقيقي)٢آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي محض 60 -
)آناليز(

 336_11_11آناليز تابعي)اموزش محور(

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 60 -
)آناليز(

 337_11_11نظريه عملگرھا)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي محض 60 -
)آناليز(

آناليز تابعي كاربردي)آموزش
338_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي محض 60 -
)آناليز(

 339_11_11آناليز ھارمونيك)اموزش محور(

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

رياضي محض 60 -
)آناليز(

دستگاھھاي ديناميكي )١آموزش
340_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 60 -
)آناليز(

دستگاھھاي ديناميكي)٢آمورش
341_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 60 -
)آناليز(

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 322_11_11مباني آناليز رياضي
 325_11_11مباني جبر

 370_11_11توپولوژي عمومي
 387_11_11نظريه حلقه ومدول

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 434_11_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 441_11_11نظريه حلقه ومدول

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 179_11_11آناليزحقيقي ١

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

زبان تخصصي
206_11_11
)فراگيرارشدرياضي (

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 207_11_11جبرپيشرفته

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 208_11_11ھندسه منيفلد١

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

13:00

15:00
10:30
15:00

 210_11_11مباحثي درنظريه مجموعه ھا

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 214_11_11جبرجابجايي

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

 215_11_11جبرھمولوژيك

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

 216_11_11گروھھاي نامتناھي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

 209_11_11مباحثي درمنطق رياضي

 212_11_11نظريه گراف

رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(

رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 60 -
)آناليز(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
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 217_11_11نظريه نمايش گروھھا

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 218_11_11جبرلي ١

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 221_11_11نظريه كاتگوري

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 222_11_11جبرجامع )جھاني (

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 223_11_11سمينار

تشريحي

 225_11_11گروھھاي متناھي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 226_11_11ھندسه منيفلد٢

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 227_11_11توپولوژي ديفرانﺴيل ١

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 228_11_11توپولوژي ديفرانﺴيل ٢

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 229_11_11توپولوژي جبري ١

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 230_11_11توپولوژي جبري ٢

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 231_11_11گروه وجبرلي ١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 233_11_11ھندسه جبري ١

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 234_11_11ھندسه جبري ٢

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 237_11_11آناليزمختلط

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 238_11_11آناليزحقيقي ٢

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 239_11_11آناليزتابعي

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 240_11_11نظريه عملگرھا

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 241_11_11آناليزتابعي كاربردي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 242_11_11آناليزھارمونيك

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 248_11_11دستگاھھاي ديناميكي ١

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 249_11_11دستگاھھاي ديناميكي ٢

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 310_11_11سمينار ) ٢آموزش محور (

تشريحي

رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(

مباحثي در منطق رياضي)
316_11_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

رياضي محض 70 -
)جبر(

مباحثي در نظريه مجموعه ھا)
317_11_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 70 -
)جبر(

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

 342_11_11جبرجابجايي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 343_11_11جبرھمولوژيك)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 70 -
)جبر(

 345_11_11گروھھاي متناھي)آمورش محور(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 70 -
)جبر(

نظريه نمايش گروھھا)آموزش
346_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

رياضي محض 70 -
)جبر(

 319_11_11نظريه گراف) آموزش محور (
 322_11_11مباني آناليز رياضي
 325_11_11مباني جبر

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 344_11_11گروھھاي نامتناھي)آموزش محور( تشريحي

رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
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 347_11_11جبرلي)١آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 70 -
)جبر(

 348_11_11نظريه كاتگوري)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 70 -
)جبر(

 349_11_11جبرجامع)جھاني(-آموزش محور

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 370_11_11توپولوژي عمومي
 387_11_11نظريه حلقه ومدول

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 434_11_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 441_11_11نظريه حلقه ومدول

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 469_11_11جبر جابجايي ٢

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مباحثي در نظريه مدول ھاي
470_11_11
كوھمولوژي موضعي ١

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 179_11_11آناليزحقيقي ١

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

زبان تخصصي
206_11_11
)فراگيرارشدرياضي (

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 207_11_11جبرپيشرفته

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 208_11_11ھندسه منيفلد١

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 210_11_11مباحثي درنظريه مجموعه ھا

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 209_11_11مباحثي درمنطق رياضي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 214_11_11جبرجابجايي

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 215_11_11جبرھمولوژيك

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 216_11_11گروھھاي نامتناھي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 217_11_11نظريه نمايش گروھھا

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 218_11_11جبرلي ١

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 221_11_11نظريه كاتگوري

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 222_11_11جبرجامع )جھاني (

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 225_11_11گروھھاي متناھي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 226_11_11ھندسه منيفلد٢

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 227_11_11توپولوژي ديفرانﺴيل ١

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 228_11_11توپولوژي ديفرانﺴيل ٢

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 229_11_11توپولوژي جبري ١

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 230_11_11توپولوژي جبري ٢

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 231_11_11گروه وجبرلي ١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 233_11_11ھندسه جبري ١

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 234_11_11ھندسه جبري ٢

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

سميناررياضي محض شاخه
235_11_11
ھندسه

تشريحي

 212_11_11نظريه گراف

رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 70 -
)جبر(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
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 237_11_11آناليزمختلط

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 238_11_11آناليزحقيقي ٢

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 239_11_11آناليزتابعي

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 240_11_11نظريه عملگرھا

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 241_11_11آناليزتابعي كاربردي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 242_11_11آناليزھارمونيك

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 248_11_11دستگاھھاي ديناميكي ١

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 249_11_11دستگاھھاي ديناميكي ٢

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 310_11_11سمينار ) ٢آموزش محور (

تشريحي

رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(

مباحثي در منطق رياضي)
316_11_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

رياضي محض 80 -
) ھندسه(

مباحثي در نظريه مجموعه ھا)
317_11_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 80 -
) ھندسه(

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

دستگاھھاي ديناميكي )١آموزش
340_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 80 -
) ھندسه(

دستگاھھاي ديناميكي)٢آمورش
341_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 80 -
) ھندسه(

 350_11_11ھندسه منفيلد)٢آمورش محور(

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 80 -
) ھندسه(

توپولوژي ديفرانﺴيل)١آموزش
351_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

رياضي محض 80 -
) ھندسه(

توپولوژي ديفرانﺴيل)٢آموزش
352_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 80 -
) ھندسه(

 353_11_11توپولوژي جبري)١آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 354_11_11توپولوژي جبري)٢آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 355_11_11گروه وجبرلي)١آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 356_11_11ھندسه جبري)١آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 357_11_11ھندسه جبري)٢آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 319_11_11نظريه گراف) آموزش محور (
 322_11_11مباني آناليز رياضي

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 384_11_11ھندسه ديفرانﺴيل موضعي

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 434_11_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 370_11_11توپولوژي عمومي

 387_11_11نظريه حلقه ومدول

 441_11_11نظريه حلقه ومدول

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 179_11_11آناليزحقيقي ١

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(

رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي محض 80 -
) ھندسه(
رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(
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 180_11_11آناليزعددي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 181_11_11تحقيق درعمليات پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

حل عددي معادالت بامشتقات
182_11_11
جزيي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 183_11_11روشھاي عددي درجبرخطي

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

حل عددي معادالت ديفرانﺴيل
184_11_11
معمولي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 186_11_11بھينه سازي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 189_11_11نرم افزارعددي

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

برنامه ريزي متغيرھاي صحيح
191_11_11
ونظريه شبكه ھا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 193_11_11شبيه سازي كامپيوتري

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 195_11_11برنامه ريزي پويا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 196_11_11برنامه ريزي حمل ونقل

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 197_11_11نظريه صف

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 200_11_11نظريه كدھا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 201_11_11نظريه گراف

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

سميناررياضي كاربردي شاخه
204_11_11
تحقيق درعمليات

تشريحي

زبان تخصصي
206_11_11
)فراگيرارشدرياضي (

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(
 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(
رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 304_11_11تحقيق در عمليات پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 306_11_11بھينه سازي مدلھاي غير خطي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 310_11_11سمينار ) ٢آموزش محور (

تشريحي

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 313_11_11نظريه كدھا) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 314_11_11نظريه گراف) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 323_11_11مباني آناليز عددي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 326_11_11بھينه سازي خطي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(
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تحقيق درعمليات
363_11_11
پيشرفته)٢آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

برنامه ريزي متغيرھاي صحيح
364_11_11
ونظريه شبكه ھا)آموزش محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

شبيه سازي كامپيوتري)آموزش
365_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

بھينه سازي مدلھاي
366_11_11
غيرخطي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 367_11_11برنامه ريزي پويا)آموزش محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

برنامه ريزي حمل ونقل)آموزش
368_11_11
محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 369_11_11نظريه صف)آموزش محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 393_11_11نرم افزارھاي رياضي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 396_11_11زبان تخصصي رياضي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 401_11_11بھينه سازي غيرخطي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 434_11_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 475_11_11نظريه كنترل

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 476_11_11آناليز تابعي كاربردي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

رياضي كاربردي 90 -
) تحقيق درعمليات(

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

زيﺴت شناسي سلولي
016_12_11
ومولكولي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 018_12_11ميكروبيولوژي عمومي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 036_12_11ژنتيك

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 136_12_11سمينار١

تشريحي

 137_12_11سمينار٢

تشريحي

 150_12_11بيوشيمي كروماتين

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 210_12_11ژنتيك پروكاريوتھا

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 239_12_11مھندسي ژنتيك )١نظريه ھا(

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 240_12_11ژنتيك مولكولي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 288_12_11مھندسي ژنتيك) ٢كاربردھا(

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 289_12_11ژنتيك جمعيت تكميلي

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
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 290_12_11تازه ھايي از ژنتيك

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 291_12_11ژنتيك سرطان

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 292_12_11ژنتيك ايمني

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 293_12_11ژنتيك انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 294_12_11ژنتيك فيزيولوژيك

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي مولكولي و
295_12_11
تكامل)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 350_12_11ژنتيك رفتاري)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 351_12_11ژنتيك كمي)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 023_12_11فيزيولوژي جانوري ١

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 027_12_11بافت شناسي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 033_12_11فيزيولوژي جانوري ٢

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 038_12_11فيزيولوژي جانوري ٣

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 046_12_11جنين شناسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 123_12_11گونه وگونه زايي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 125_12_11زيﺴت شناسي تكويني جانوري

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 126_12_11بيوسيﺴتماتيك جانوري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

جنين شناسي مقايﺴه اي
127_12_11
جانوران

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 131_12_11فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 132_12_11فيزيولوژي تغذيه بيوانرژيك

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 134_12_11اندوكرينولوژي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

فيزيولوژي عصب وعضله)آموزش
235_12_11
محور(

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 241_12_11فيزيولوژي غشاي سلولي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
زيﺴت شناسي 42 -ژنتيك
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
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 311_12_11فيزيولوژي مقايﺴه اي

تﺴتي

 319_12_11سمينار ١

تشريحي

 322_12_11سمينار ٢

تشريحي

 323_12_11تنظيم گردش خون

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 325_12_11تنظيم الكتروليتھا در محيط داخلي تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 331_12_11فيزيولوژي توليد مثل

تﺴتي

 337_12_11نوروآندوكرينولوژي)آموزش محور( تشريحي

علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 43 -
گرايش فيزيولوژي
جانوري
علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 027_12_11بافت شناسي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 029_12_11جانورشناسي ١

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 033_12_11فيزيولوژي جانوري ٢

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 042_12_11جانورشناسي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 046_12_11جنين شناسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 123_12_11گونه وگونه زايي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 125_12_11زيﺴت شناسي تكويني جانوري

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 126_12_11بيوسيﺴتماتيك جانوري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

جنين شناسي مقايﺴه اي
127_12_11
جانوران

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 131_12_11فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي تﺴتي
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 139_12_11تشريح مقايﺴه اي مھره داران

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 140_12_11اندام زايي مھره داران

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 241_12_11فيزيولوژي غشاي سلولي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 276_12_11بيوسيﺴتماتيك جانوري تكميلي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 319_12_11سمينار ١

تشريحي

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 322_12_11سمينار ٢

تشريحي

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 327_12_11رده بندي فيلوژنتيك

تشريحي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 329_12_11جغرافياي جانوري

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

تشريح تكويني مقايﺴه اي مھره
336_12_11
داران)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 340_12_11پرنده شناسي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 363_12_11كشت سلول و بافت

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

علوم جانوري 44 -
گرايش بيوسيﺴتماتيك
جانوري

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

زيﺴت شناسي سلولي
016_12_11
ومولكولي

تﺴتي

 341_12_11دو زيﺴت شناسي)آموزش محور( تشريحي

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني
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 027_12_11بافت شناسي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 038_12_11فيزيولوژي جانوري ٣

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 042_12_11جانورشناسي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 046_12_11جنين شناسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 123_12_11گونه وگونه زايي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 125_12_11زيﺴت شناسي تكويني جانوري

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 126_12_11بيوسيﺴتماتيك جانوري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

جنين شناسي مقايﺴه اي
127_12_11
جانوران

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 131_12_11فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي تﺴتي

 140_12_11اندام زايي مھره داران

تﺴتي

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

فيزيولوژي توليد مثل)آموزش
236_12_11
محور(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 241_12_11فيزيولوژي غشاي سلولي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 317_12_11زيﺴت شناسي رشد و نمو

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 318_12_11توليد مثل و جنﺴيت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 319_12_11سمينار ١

تشريحي

 320_12_11كشت و سلول بافت جانوري

تشريحي

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني
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 321_12_11ژنتيك تكويني

تﺴتي

 322_12_11سمينار ٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني
علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

تشريح مقايﺴه اي مھره
335_12_11
داران)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

تشريح تكويني مقايﺴه اي مھره
336_12_11
داران)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 363_12_11كشت سلول و بافت

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

علوم جانوري 45 -
گرايش زيﺴت شناسي
سلولي تكويني

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 008_12_11تشريح ومورفولوژي گياھي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 035_12_11ريخت زايي واندام زايي درگياھان تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 048_12_11تكامل

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 051_12_11رشدونموگياھي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 059_12_11اكولوژي گياھي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 103_12_11تاكﺴونومي جديد

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 104_12_11اكولوژي پوششھاي گياھي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 105_12_11متابوليﺴم گياھي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 107_12_11گرده شناسي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

ياخته شناسي وبافت شناسي
108_12_11
مقايﺴه اي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 109_12_11جذب وانتقال

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 058_12_11اصول وروشھاي رده بندي گياھان تﺴتي

 113_12_11زيﺴت شناسي تكويني درگياھان تﺴتي

علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
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 118_12_11سمينار١

تشريحي

 119_12_11سمينار٢

تشريحي

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 263_12_11بيوشيمي گياھي

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 264_12_11مكانيﺴم عمل ھورمونھاي گياھي تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 265_12_11بيولوژي مولكولي وتكامل

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 305_12_11كشت سلول وبافت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 348_12_11سيتو شيمي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

فتوسنتز و تنفس در
349_12_11
پروكاريوتھا)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 347_12_11سيتوھيﺴتوتكنيك)آموزش محور( تﺴتي

علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 46 -
گرايش زيﺴت شناسي
تكويني
علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 008_12_11تشريح ومورفولوژي گياھي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 012_12_11سيﺴتماتيك گياھي ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 020_12_11سيﺴتماتيك گياھي ٢

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 035_12_11ريخت زايي واندام زايي درگياھان تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 058_12_11اصول وروشھاي رده بندي گياھان تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 059_12_11اكولوژي گياھي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 103_12_11تاكﺴونومي جديد

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي
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 104_12_11اكولوژي پوششھاي گياھي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 105_12_11متابوليﺴم گياھي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 107_12_11گرده شناسي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

ياخته شناسي وبافت شناسي
108_12_11
مقايﺴه اي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 109_12_11جذب وانتقال

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 110_12_11فلورايران

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 112_12_11جغرافياي گياھي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 113_12_11زيﺴت شناسي تكويني درگياھان تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 118_12_11سمينار١

تشريحي

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 119_12_11سمينار٢

تشريحي

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 122_12_11پتريدوفيتھا

تﺴتي

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي
علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 270_12_11گياھان دارويي وسمي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

 344_12_11جلبك شناسي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

تحول و تكامل گياھان)آموزش
345_12_11
محور(

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

قارچ ھاي سمي و
346_12_11
خوراكي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي
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 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 008_12_11تشريح ومورفولوژي گياھي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 031_12_11فيزيولوژي گياھي ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 039_12_11فيزيولوژي گياھي ٢

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 051_12_11رشدونموگياھي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 061_12_11فيزيولوژي تنش

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 103_12_11تاكﺴونومي جديد

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 104_12_11اكولوژي پوششھاي گياھي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 105_12_11متابوليﺴم گياھي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

ياخته شناسي وبافت شناسي
108_12_11
مقايﺴه اي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 109_12_11جذب وانتقال

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 111_12_11ھالوفيتھا

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 113_12_11زيﺴت شناسي تكويني درگياھان تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 035_12_11ريخت زايي واندام زايي درگياھان تﺴتي

 118_12_11سمينار١

تشريحي

 119_12_11سمينار٢

تشريحي

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

بيولوژي وفيزيولوژي
238_12_11
جلبكھا)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 263_12_11بيوشيمي گياھي

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 266_12_11فتوسنتز

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 267_12_11متابوليﺴم دركشت وسلول وبافت تﺴتي

 268_12_11رشد ونموپيشرفته گياھي

تﺴتي

علوم گياھي 47 -
گرايش سيﺴتماتيك
اكولوژي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
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 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مكانيﺴم عمل ھورمونھا)آموزش
342_12_11
محور(

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي مولكولي و
343_12_11
تكامل)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

زيﺴت شناسي سلولي
016_12_11
ومولكولي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 018_12_11ميكروبيولوژي عمومي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 052_12_11ويروس شناسي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 162_12_11مباني بيوشيمي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 210_12_11ژنتيك پروكاريوتھا

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 211_12_11ژنتيك يوكاريوتھا

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 212_12_11مھندسي پروتئين

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 213_12_11بيوتكنولوژي فرآيندھاي تخميري

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 214_12_11بيوانفورماتيك

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 215_12_11سمينار

تشريحي

ساختار وعملكردماكرومولكول
216_12_11
ھاي زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

زيﺴت شناسي مولكولي
217_12_11
پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 218_12_11پروتئوميكس وژئوميكس

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 219_12_11بيوتكنولوژي غذايي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 220_12_11بيوتكنولوژي دارويي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

روشھاي آزمايشگاھي در
221_12_11
بيوتكنولوژي

تشريحي

آمارواحتمال پيشرفته در
222_12_11
بيوتكنولوژي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 223_12_11كاربرد كامپيوتر دربيوتكنولوژي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
علوم گياھي 48 -
گرايش فيزيولوژي
گياھي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
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بيوتكنولوژي محيط زيﺴت)آموزش
225_12_11
محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مباحث نوين در
226_12_11
بيوتكنولوژي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

مھندسي بيوشيمي)آموزش
231_12_11
محور(

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت 49 -
)بيوتكنولوژي(فناوري
گرايش ميكروبي
زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 008_12_11تشريح ومورفولوژي گياھي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 012_12_11سيﺴتماتيك گياھي ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 020_12_11سيﺴتماتيك گياھي ٢

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 031_12_11فيزيولوژي گياھي ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 039_12_11فيزيولوژي گياھي ٢

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 051_12_11رشدونموگياھي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 103_12_11تاكﺴونومي جديد

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 104_12_11اكولوژي پوششھاي گياھي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 105_12_11متابوليﺴم گياھي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 107_12_11گرده شناسي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

ياخته شناسي وبافت شناسي
108_12_11
مقايﺴه اي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 109_12_11جذب وانتقال

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 110_12_11فلورايران

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 111_12_11ھالوفيتھا

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 112_12_11جغرافياي گياھي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 113_12_11زيﺴت شناسي تكويني درگياھان تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 035_12_11ريخت زايي واندام زايي درگياھان تﺴتي

 118_12_11سمينار١

تشريحي

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(
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 119_12_11سمينار٢

تشريحي

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 122_12_11پتريدوفيتھا

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

زبان تخصصي)زيﺴت شناسي
163_12_11
گياھي(

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

كشت سلول و بافت گياھي)
196_12_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

15:30

16:30

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

ميكروسكوپ الكتروني) آموزش
197_12_11
محور (

تشريحي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

گياھان دارويي و سمي) آموزش
198_12_11
محور (

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

رشد و نمو پيشرفته گياھي)
199_12_11
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

بيولوژي وفيزيولوژي
238_12_11
جلبكھا)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

زيﺴت شناسي 50 -
) علوم گياھي(

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 023_12_11فيزيولوژي جانوري ١

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 027_12_11بافت شناسي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 033_12_11فيزيولوژي جانوري ٢

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 042_12_11جانورشناسي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 046_12_11جنين شناسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 123_12_11گونه وگونه زايي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 125_12_11زيﺴت شناسي تكويني جانوري

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 126_12_11بيوسيﺴتماتيك جانوري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

جنين شناسي مقايﺴه اي
127_12_11
جانوران

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 131_12_11فيزيولوژي دستگاه عصبي مركزي تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 132_12_11فيزيولوژي تغذيه بيوانرژيك
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 134_12_11اندوكرينولوژي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 135_12_11فيزيولوژي مقايﺴه اي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 136_12_11سمينار١

تشريحي

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 137_12_11سمينار٢

تشريحي

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 138_12_11زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

15:30

16:30

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 139_12_11تشريح مقايﺴه اي مھره داران

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 140_12_11اندام زايي مھره داران

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

بيوسيﺴتماتيك جانوري) آموزش
200_12_11
محور (

تشريحي

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

كارگاه كار با حيوانات
201_12_11
آزمايشگاھي) آموزش محور (

تشريحي

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

زيﺴت شناسي حشرات) آموزش
202_12_11
محور (

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

فيزيولوژي توليدمثل) آموزش
203_12_11
محور (

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

كشت سلول و بافت) آموزش
204_12_11
محور (

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

فيزيولوژي عصب وعضله)آموزش
235_12_11
محور(

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

فيزيولوژي توليد مثل)آموزش
236_12_11
محور(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 237_12_11فيزيولوژي كبد)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 241_12_11فيزيولوژي غشاي سلولي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

زيﺴت شناسي 60 -
) علوم جانوري(

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

زيﺴت شناسي سلولي
016_12_11
ومولكولي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 036_12_11ژنتيك

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 142_12_11آنزيمولوژي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(
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 143_12_11كنترل متابوليﺴم

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 144_12_11ليپيدوقند

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

بيوشيمي پروتئينھاواسيدھاي
146_12_11
نوكلئيك

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 147_12_11بيوشيمي غشاء

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 148_12_11بيوشيمي ھورمونھا

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 150_12_11بيوشيمي كروماتين

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 151_12_11بيوتكنولوژي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 152_12_11روشھاي بيوشيمي وبيوفيزيك

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 154_12_11سمينار)ارشدبيوشيمي (

تشريحي

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 162_12_11مباني بيوشيمي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

مباحث ويژه در بيوشيمي) ١
205_12_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

مباحث ويژه در بيوشيمي) ٢
206_12_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

روشھاي آزمايشگاھي با شناخت
207_12_11
دستگاھھا ) ١آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

روشھاي آزمايشگاھي با شناخت
208_12_11
دستگاھھا )٢آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

زيﺴت شناسي مولكولي
217_12_11
پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 232_12_11بيوشيمي فيزيك)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 233_12_11بيو انرژيك)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

مباحثي در بيوشيمي)آموزش
234_12_11
محور(

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 243_12_11روشھاي بيوشيمي

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 244_12_11بيوشيمي پزشكي

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 269_12_11كاربرد كامپيوتردرعلوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

آمارپيشرفته واحتمال درزيﺴت
105_17_11
شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(
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 196_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

15:30

16:30

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

زيﺴت شناسي 70 -
) بيوشيمي(

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 155_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ١

-فيزيك 30 -

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

-فيزيك 30 -

 156_13_11الكتروديناميك ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

-فيزيك 30 -

 157_13_11فيزيك محاسباتي ١

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

-فيزيك 30 -

 158_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

-فيزيك 30 -

 159_13_11مكانيك آماري پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

-فيزيك 30 -

 160_13_11سمينار

تﺴتي و
تشريحي

 162_13_11فيزيك حالت جامدپيشرفته ١
 163_13_11فيزيك حالت جامدپيشرفته ٢

-فيزيك 30 -

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

-فيزيك 30 -

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

-فيزيك 30 -

موضوعات ويژه درزمينه حالت
164_13_11
جامد
 165_13_11الكترونيك كوانتومي

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

-فيزيك 30 -

 166_13_11فيزيك ليزر

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

-فيزيك 30 -

موضوعات ويژه درزمينه فيزيك
167_13_11
اتمي ومولكولي

تشريحي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

-فيزيك 30 -

-فيزيك 30 -

 168_13_11فيزيك ھﺴته اي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

-فيزيك 30 -

 169_13_11فيزيك ھﺴته اي پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

-فيزيك 30 -

موضوعات ويژه درزمينه فيزيك
170_13_11
ھﺴته اي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

-فيزيك 30 -

 171_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ٣

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

-فيزيك 30 -

 172_13_11فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

-فيزيك 30 -

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

-فيزيك 30 -

موضوعات ويژه درزمينه ذرات
173_13_11
بنيادي
 174_13_11گرانش ١

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

-فيزيك 30 -

 175_13_11گرانش ٢

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

-فيزيك 30 -

موضوعات ويژه درزمينه گرانش
176_13_11
وفيزيك نجومي

تشريحي

 177_13_11مكانيك كالسيك

تشريحي

 178_13_11مكانيك كوانتومي نﺴبيتي

تﺴتي

 179_13_11الكتروديناميك ٢
آزمايشگاه فيزيك حالت
180_13_11
جامدپيشرفته ١
آزمايشگاه فيزيك حالت
181_13_11
جامدپيشرفته ٢
 182_13_11خواص مغناطيﺴي مواد
خواص دي الكتريكي ونوري
183_13_11
جامدات
 184_13_11ابررساني
 185_13_11فيزيك نيمه ھاديھا
 186_13_11فيزيك دستگاھھاي چندذره اي ١
 187_13_11نظريه كوانتومي جامدات

تشريحي

فيزيك 30 - 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

فيزيك 30 --فيزيك 30 -

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

-فيزيك 30 -

تشريحي

-فيزيك 30 -

تشريحي

-فيزيك 30 -

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

فيزيك 30 -فيزيك 30 -فيزيك 30 -فيزيك 30 -فيزيك 30 --فيزيك 30 -
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فيزيك سطح وكاربردھاي صنعتي
188_13_11
آن

تﺴتي و
تشريحي

 189_13_11مكانيك آماري پيشرفته ٢

تشريحي

 190_13_11فيزيك محاسباتي ٢

تشريحي

 160_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

فيزيك 30 - 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

-فيزيك 30 -

 040_13_11الكترومغناطيس ١

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 041_13_11مكانيك كوانتومي ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 155_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 156_13_11الكتروديناميك ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 157_13_11فيزيك محاسباتي ١

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 158_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 159_13_11مكانيك آماري پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 162_13_11فيزيك حالت جامدپيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 163_13_11فيزيك حالت جامدپيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

موضوعات ويژه درزمينه حالت
164_13_11
جامد

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 177_13_11مكانيك كالسيك

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 179_13_11الكتروديناميك ٢
آزمايشگاه فيزيك حالت
180_13_11
جامدپيشرفته ١
آزمايشگاه فيزيك حالت
181_13_11
جامدپيشرفته ٢

تشريحي
تشريحي

 189_13_11مكانيك آماري پيشرفته ٢

تشريحي

 209_13_11سمينارفيزيك حالت جامد

تشريحي

 228_13_11رياضي فيزيك ٣

تﺴتي و
تشريحي

 230_13_11آزمايشگاه پيشرفته فيزيك

تشريحي

-فيزيك 30 -

 1393.10.14يك شنبه

 1393.10.13شنبه

13:00

13:00

15:00

15:00

 244_13_11مكانيك كالسيك) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 245_13_11الكتروديناميك ) ٢آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مكانيك آماري پيشرفته ) ٢آموزش
246_13_11
محور (

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 278_13_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

مباحث روز در فيزيك)آموزش
279_13_11
محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 040_13_11الكترومغناطيس ١

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 041_13_11مكانيك كوانتومي ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 155_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 156_13_11الكتروديناميك ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 157_13_11فيزيك محاسباتي ١

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 158_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

فيزيك 30 -فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه 32 -
)حالت جامد
فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
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 159_13_11مكانيك آماري پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 171_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ٣

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 172_13_11فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

موضوعات ويژه درزمينه ذرات
173_13_11
بنيادي

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 177_13_11مكانيك كالسيك

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 179_13_11الكتروديناميك ٢

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 189_13_11مكانيك آماري پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 207_13_11سمينارفيزيك ذرات بنيادي

تشريحي

 228_13_11رياضي فيزيك ٣

تﺴتي و
تشريحي

 230_13_11آزمايشگاه پيشرفته فيزيك

تشريحي

فيزيك
فيزيك
فيزيك
فيزيك
فيزيك
فيزيك
فيزيك
فيزيك

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

فيزيك
فيزيك
فيزيك

)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
)زمينه ذرات 33 -
) بنيادي

 249_13_11كيھان شناسي ) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

نظريه ميدان ھاي كوانتومي) ١
253_13_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي

موضوعات ويژه در زمينه فيزيك
255_13_11
بنيادي) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي

 278_13_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

مباحث روز در فيزيك)آموزش
279_13_11
محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
فيزيك )زمينه ذرات 33 -
) بنيادي
فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 040_13_11الكترومغناطيس ١

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 041_13_11مكانيك كوانتومي ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 155_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 156_13_11الكتروديناميك ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 157_13_11فيزيك محاسباتي ١

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 158_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 159_13_11مكانيك آماري پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 174_13_11گرانش ١

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 175_13_11گرانش ٢

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 177_13_11مكانيك كالسيك

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 179_13_11الكتروديناميك ٢

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي
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 189_13_11مكانيك آماري پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 202_13_11كيھان شناسي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 211_13_11سمينارفيزيك گرانش ونجومي

تشريحي

 228_13_11رياضي فيزيك ٣

تﺴتي و
تشريحي

 230_13_11آزمايشگاه پيشرفته فيزيك

تشريحي

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي
 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي
فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

موضوعات ويژه در زمينه ذرات
252_13_11
بنيادي )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

نظريه ميدان ھاي كوانتومي) ١
253_13_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

موضوعات ويژه در زمينه فيزيك
255_13_11
بنيادي) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 278_13_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

مباحث روز در فيزيك)آموزش
279_13_11
محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

فيزيك )زمينه 34 -
) گرانش وفيزيك نجومي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 040_13_11الكترومغناطيس ١

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 041_13_11مكانيك كوانتومي ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 155_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 156_13_11الكتروديناميك ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 157_13_11فيزيك محاسباتي ١

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 158_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 159_13_11مكانيك آماري پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 168_13_11فيزيك ھﺴته اي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 169_13_11فيزيك ھﺴته اي پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

موضوعات ويژه درزمينه فيزيك
170_13_11
ھﺴته اي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 177_13_11مكانيك كالسيك

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 179_13_11الكتروديناميك ٢

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 189_13_11مكانيك آماري پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 193_13_11آزمايشگاه ھﺴته اي پيشرفته ١

تشريحي

 194_13_11آزمايشگاه ھﺴته اي پيشرفته ٢

تشريحي

 195_13_11فيزيك رآكتورپيشرفته
 196_13_11شيمي ھﺴته اي )ارشد(
 197_13_11ساختارھﺴته

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
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 213_13_11سمينارفيزيك ھﺴته اي ارشد

تشريحي

 228_13_11رياضي فيزيك ٣

تﺴتي و
تشريحي

 230_13_11آزمايشگاه پيشرفته فيزيك

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

 244_13_11مكانيك كالسيك) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 245_13_11الكتروديناميك ) ٢آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مكانيك آماري پيشرفته ) ٢آموزش
246_13_11
محور (

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 278_13_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

مباحث روز در فيزيك)آموزش
279_13_11
محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 040_13_11الكترومغناطيس ١

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 041_13_11مكانيك كوانتومي ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 155_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 156_13_11الكتروديناميك ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 157_13_11فيزيك محاسباتي ١

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 158_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 159_13_11مكانيك آماري پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 165_13_11الكترونيك كوانتومي

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 166_13_11فيزيك ليزر

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 177_13_11مكانيك كالسيك

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 179_13_11الكتروديناميك ٢

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 189_13_11مكانيك آماري پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 215_13_11سمينارفيزيك اتمي ومولكولي

تشريحي

آزمايشگاه اتمي ومولكولي
217_13_11
پيشرفته ١
آزمايشگاه اتمي ومولكولي
218_13_11
پيشرفته ٢

تشريحي
تشريحي

 228_13_11رياضي فيزيك ٣

تﺴتي و
تشريحي

 230_13_11آزمايشگاه پيشرفته فيزيك

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

 244_13_11مكانيك كالسيك) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 245_13_11الكتروديناميك ) ٢آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مكانيك آماري پيشرفته ) ٢آموزش
246_13_11
محور (

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 278_13_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

مباحث روز در فيزيك)آموزش
279_13_11
محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 040_13_11الكترومغناطيس ١

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 35 -
) ھﺴته اي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك )زمينه 36 -
) اتمي ومولكولي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
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 041_13_11مكانيك كوانتومي ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 155_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 156_13_11الكتروديناميك ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 157_13_11فيزيك محاسباتي ١

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 158_13_11مكانيك كوانتومي پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 159_13_11مكانيك آماري پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 177_13_11مكانيك كالسيك

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 179_13_11الكتروديناميك ٢

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 189_13_11مكانيك آماري پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 228_13_11رياضي فيزيك ٣

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

 230_13_11آزمايشگاه پيشرفته فيزيك

تشريحي

13:00

15:00

 239_13_11نظريه ميدان ھاي كوانتومي ١

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 240_13_11نظريه ميدان ھاي كوانتومي ٢

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

موضوعات ويژه )در زمينه فيزيك
241_13_11
بنيادي(

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 242_13_11سمينار

تشريحي

فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي

 249_13_11كيھان شناسي ) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته) ١
251_13_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي

موضوعات ويژه در زمينه ذرات
252_13_11
بنيادي )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي

 278_13_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي
فيزيك)زمينه 39 -
)فيزيك بنيادي

مباحث روز در فيزيك)آموزش
279_13_11
محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

فيتوشيمي 11 -

 229_12_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

فيتوشيمي 11 -

 012_14_11شيمي آلي ١

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

فيتوشيمي 11 -

 014_14_11شيمي آلي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

فيتوشيمي 11 -

 040_14_11كاربردطيف سنجي درشيمي آلي تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

فيتوشيمي 11 -

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

فيتوشيمي 11 -

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

فيتوشيمي 11 -

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

فيتوشيمي 11 -

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

فيتوشيمي 11 -

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

فيتوشيمي 11 -

 279_14_11شيمي تركيبات طبيعي

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

فيتوشيمي 11 -

 280_14_11شيمي سنتز مواد آلي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

فيتوشيمي 11 -

 281_14_11سمينار١

تشريحي

 282_14_11گياه شناسي

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

فيتوشيمي 11 -

 283_14_11مباحث نوين درفيتوشيمي

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

فيتوشيمي 11 -

جداسازي وشناسايي تركيبات
047_14_11
آلي
 097_14_11شيمي معدني پيشرفته
 098_14_11شيمي آلي پيشرفته
 100_14_11شيمي تجزيه پيشرفته
 108_14_11شيمي داروئي

تﺴتي

فيتوشيمي 11 -
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شيمي فرآوري روغن ھاي
284_14_11
اسانﺴي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

فيتوشيمي 11 -

كاربرد روشھاي دستگاھي در
 285_14_11جداسازي وشناسايي تركيبات
طبيعي

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

فيتوشيمي 11 -

 286_14_11شيمي سنتز تركيبات طبيعي

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

فيتوشيمي 11 -

مباحث نوين
288_14_11
درفيتوشيمي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

فيتوشيمي 11 -

كاربرد روشھاي دستگاھي
 289_14_11درجداسازي وشناسايي تركيبات
طبيعي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

فيتوشيمي 11 -

شيمي فرآوري روغنھاي
290_14_11
اسانﺴي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

فيتوشيمي 11 -

شيمي سنتز تركيبات
291_14_11
طبيعي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

فيتوشيمي 11 -

موضوع خاص
292_14_11
درفيتوشيمي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

فيتوشيمي 11 -

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 293_14_11سمينار٢

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

فيتوشيمي 11 -

 018_14_11شيمي تجزيه ١

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 023_14_11شيمي تجزيه ٢

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 031_14_11شيمي تجزيه دستگاھي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

آزمايشگاه شيمي تجزيه
032_14_11
دستگاھي

تشريحي

 097_14_11شيمي معدني پيشرفته
 098_14_11شيمي آلي پيشرفته
 099_14_11شيمي فيزيك پيشرفته
 100_14_11شيمي تجزيه پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 124_14_11موضوع خاص درشيمي تجزيه

تشريحي

 128_14_11سمينار

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

فيتوشيمي 11 -
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه

كاربردالكترونيك دردستگاھھاي
131_14_11
شيميايي

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه

 133_14_11تجزيه مقاديربﺴياركم

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه

راديوشيمي وكاربردآن درشيمي
134_14_11
تجزيه

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه

 135_14_11اسپكتروسكپي تجزيه اي ٢

تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 136_14_11كروماتوگرافي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 137_14_11كمپلكﺴھادرشيمي تجزيه

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 138_14_11مباحث نوين درشيمي تجزيه

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 139_14_11الكتروشيمي تجزيه اي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 140_14_11اسپكتروسكوپي تجزيه اي ١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي

)شيمي 60 -
) تجزيه
)شيمي 60 -
) تجزيه
)شيمي 60 -
) تجزيه
)شيمي 60 -
) تجزيه
)شيمي 60 -
) تجزيه
)شيمي 60 -
) تجزيه
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روشھاي فيزيكي وشيميايي
141_14_11
جداسازي

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه

راديوشيمي و كاربرد آن در
254_14_11
شيمي تجزيه) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه

اسپكتروسكوپي تجزيه اي) ٢
255_14_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه

 256_14_11كروماتوگرافي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

كمپلكﺴھا در شيمي تجزيه)
257_14_11
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مباحث نوين در شيمي تجزيه)
258_14_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 277_14_11سمينار٢

تشريحي

 311_14_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

شيمي

 180_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 012_14_11شيمي آلي ١

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

 014_14_11شيمي آلي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 040_14_11كاربردطيف سنجي درشيمي آلي تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 101_14_11موضوع خاص درشيمي آلي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 102_14_11روشھاي سنتزآلي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 103_14_11شيمي فيزيك آلي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 105_14_11سمينار

تشريحي

 097_14_11شيمي معدني پيشرفته
 098_14_11شيمي آلي پيشرفته
 099_14_11شيمي فيزيك پيشرفته
 100_14_11شيمي تجزيه پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

شيمي
شيمي
شيمي

15:00

جداسازي وشناسايي تركيبات
047_14_11
آلي

شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي

10:30

تﺴتي

شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه
شيمي )شيمي 60 -
) تجزيه

شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي

 108_14_11شيمي داروئي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 109_14_11شيمي ھتروسيكل

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 111_14_11مباني شيمي پليمر

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 113_14_11اصول بيوشيمي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 121_14_11مباحث نوين درشيمي آلي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 123_14_11سنتزپليمرھا

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مباحث نوين در شيمي آلي)
247_14_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 248_14_11سنتز پليمرھا) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 249_14_11شيمي دارويي) آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

شيمي ھتروسيكل) آموزش محور
تشريحي
250_14_11
(

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 252_14_11اصول بيوشيمي ) آموزش محور ( تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي

)شيمي 60 -
) تجزيه
)شيمي 60 -
) تجزيه
)شيمي 60 -
) تجزيه
)شيمي 60 -
) تجزيه
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي

شيمي )شيمي 70 -
) آلي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي

)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
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 277_14_11سمينار٢

تشريحي

 311_14_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

شيمي
شيمي

 314_14_11طيف سنجي مولكولي١

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 180_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 026_11_11معادالت ديفرانﺴيل

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 016_14_11شيمي فيزيك ١

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

 021_14_11شيمي فيزيك ٢

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

 027_14_11مباني شيمي كوانتومي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 104_14_11طيف سنجي مولكولي ١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 144_14_11موضوع خاص درشيمي فيزيك

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 145_14_11ترموديناميك آماري ١

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 146_14_11شيمي كوانتومي ٢

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 147_14_11سينتيك شيميايي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 148_14_11سمينار

تشريحي

 097_14_11شيمي معدني پيشرفته
 098_14_11شيمي آلي پيشرفته
 099_14_11شيمي فيزيك پيشرفته
 100_14_11شيمي تجزيه پيشرفته

شيمي
شيمي
شيمي
شيمي

10:30

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

شيمي

شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي

)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 70 -
) آلي
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك

 151_14_11الكتروشيمي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 152_14_11شيمي سطح

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 155_14_11شيمي ھﺴته اي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 158_14_11شيمي آب

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 160_14_11مباحث نوين درشيمي فيزيك

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 244_14_11شيمي محاسباتي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 260_14_11شيمي سطح) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 265_14_11شيمي آب) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مباحث نوين در شيمي فيزيك)
267_14_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

شيمي )شيمي 80 -
) فيزيك

طيف سنجي مولكولي ) ١
268_14_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

شيمي )شيمي 80 -
) فيزيك

شيمي محاسباتي) آموزش محور
269_14_11
(

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

شيمي )شيمي 80 -
) فيزيك

سينتيك شيميايي پيشرفته)
276_14_11
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

شيمي )شيمي 80 -
) فيزيك

 277_14_11سمينار٢

تشريحي

 311_14_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي

شيمي )شيمي 80 -
) فيزيك
شيمي )شيمي 80 -
) فيزيك
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 180_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 008_14_11شيمي عمومي ١

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

 025_14_11شيمي معدني ١

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 026_14_11آزمايشگاه شيمي معدني ١

تشريحي

 035_14_11شيمي معدني ٢

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 155_14_11شيمي ھﺴته اي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 157_14_11كريﺴتالوگرافي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 163_14_11موضوع خاص درشيمي معدني

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

سينيتيك ،ترموديناميك ومكانيﺴم
164_14_11
واكنشھاي معدني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 165_14_11شيمي فيزيك معدني

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 166_14_11طيف سنجي درشيمي معدني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 167_14_11سمينار

تشريحي

 097_14_11شيمي معدني پيشرفته
 098_14_11شيمي آلي پيشرفته
 099_14_11شيمي فيزيك پيشرفته
 100_14_11شيمي تجزيه پيشرفته

 170_14_11كاربردنظريه گروھھادرشيمي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

 171_14_11شيمي آلي فلزي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 172_14_11بيوشيمي معدني

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

سنتزوشناسايي كمپلكﺴھاي
173_14_11
معدني

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 174_14_11مباحث نوين درشيمي معدني

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 264_14_11كريﺴتالوگرافي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

كاربرد نظريه گروھھا در شيمي)
270_14_11
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 271_14_11شيمي آلي فلزي) آموزش محور ( تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 272_14_11بيوشيمي معدني) آموزش محور ( تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مباحث نوين در شيمي معدني)
274_14_11
آموزش محور (

تشريحي

 277_14_11سمينار٢

تشريحي

 311_14_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

شيمي

شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي

شيمي )شيمي 90 -
) معدني
شيمي
شيمي
شيمي

15:00

 263_14_11شيمي ھﺴته اي) آموزش محور ( تﺴتي

شيمي

شيمي
10:30

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

شيمي
شيمي

10:30

 040_14_11كاربردطيف سنجي درشيمي آلي تﺴتي

شيمي

شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي
شيمي

شيمي )شيمي 90 -
) معدني
شيمي )شيمي 90 -
) معدني
شيمي )شيمي 90 -
) معدني

شيمي

 180_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني

شيمي )شيمي 90 -
) معدني

شيمي

10:30

)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 80 -
) فيزيك
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني

شيمي
شيمي

)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
)شيمي 90 -
) معدني
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 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(
 023_15_11سيﺴتم ھاي عامل پيشرفته
 024_15_11پايگاه داده پيشرفته
 025_15_11الگوريتم ھاي پيشرفته
 026_15_11مھندسي نرم افزارپيشرفته
 027_15_11شبكه ھاي كامپيوتري پيشرفته
 028_15_11پردازش تصوير
 029_15_11سمينار

تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

تشريحي

مباحث پيشرفته درمھندسي نرم
036_15_11
افزار
سيﺴتمھاي خبره ومھندسي
038_15_11
دانش

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

سيﺴتمھاي پشتيباني تصميم
039_15_11
گيري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

 040_15_11شبكه ھاي عصبي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

 041_15_11مباحث ويژه درپايگاه داده

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

 031_15_11معماري كامپيوترپيشرفته
 032_15_11پردازش موازي

 078_15_11طراحي الگوريتمھا

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

13:00

15:00
15:00
15:00

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مدل سازي و بررسي كارايي
 251_15_11سيﺴتم ھاي كامپيوتري) آموزش
محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار

طراحي نرم افزارھاي مطمئن )
252_15_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار

 257_15_11سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

داده كاوي و انبار داده ھا )
258_15_11
آموزش محور (

 088_15_11اصول طراحي پايگاه داده ھا
 113_15_11سيﺴتمھاي عامل
 115_15_11مھندسي نرم افزار٢

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 259_15_11پردازش گفتار ) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 023_15_11سيﺴتم ھاي عامل پيشرفته
 024_15_11پايگاه داده پيشرفته
 025_15_11الگوريتم ھاي پيشرفته
 026_15_11مھندسي نرم افزارپيشرفته

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 029_15_11سمينار

تشريحي

مباحث پيشرفته درمھندسي نرم
036_15_11
افزار
سيﺴتمھاي خبره ومھندسي
038_15_11
دانش

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 031_15_11معماري كامپيوترپيشرفته

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
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 113_15_11سيﺴتمھاي عامل
 140_15_11ساختمان داده ھا
 143_15_11معماري كامپيوتر

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 157_15_11نظريه زبانھاوماشين ھا

تﺴتي

 257_15_11سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار

طراحي نرم افزاھاي مطمئن
260_15_11
)آموزش محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار

شبكه ھاي كامپيوتري پيشرفته
261_15_11
)آموزش محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار

 262_15_11الگوريتم موازي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار

مدل سازي و بررسي كارائي
263_15_11
سيﺴتم ھاي كامپيوتري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار

رياضيات پيشرفته در مھندسي
264_15_11
كامپيوتر
سيﺴتم ھاي كامپيوتري توزيع
265_15_11
شده

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 266_15_11روشھاي محاسباتي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 012_16_11زبان تخصصي زمين شناسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 041_16_11زمين شناسي زيرزميني

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 112_16_11پالئواكولوژي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 115_16_11فﺴيل شناسي مھره داران

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 116_16_11چينه شناسي ايران

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 117_16_11تحول واصول فيلوژني

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 119_16_11فﺴيل شناسي گياھي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 120_16_11ميكروفاسيس پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 121_16_11پالينولوژي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

زمين شناسي ايران وكشورھاي
122_16_11
ھمجوار

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 139_16_11ليتوستراتيگرافي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

بيوزوناسيون ومدلھاي
169_16_11
بيوستراتيگرافي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 215_16_11ديرينه شناسي گياھي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
مھندسي كامپيوتر 13 -نرم افزار
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
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 216_16_11ايكنولوژي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 217_16_11رخﺴاره ھاي بنتونيكي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 218_16_11رخﺴاره ھاي پالنكتونيكي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 220_16_11پالئواكولوژي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

تحول و اصول فيلوژني) آموزش
221_16_11
محور (

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

زمين شناسي ايران و كشورھاي
222_16_11
ھمجوار) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

بيوزوناسيون و مدلھاي
223_16_11
بيوستراتيگرافي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 224_16_11ليتوستراتيگرافي) آموزش محور ( تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 225_16_11ايكنولوژي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

رخﺴاره ھاي بنتونيكي) آموزش
226_16_11
محور (

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

رخﺴاره ھاي پالنكتونيكي)
227_16_11
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 244_16_11سمينار ) آموزش محور (

تشريحي

 246_16_11ميكروفاسيس

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 311_16_11سنگ ھاي رسوبي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 314_16_11ديرينه شناسي  -ماكروفﺴيل

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 315_16_11ريز ديرينه شناسي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 316_16_11چينه شناسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

سمينار )تحقيقق وتتبع
373_16_11
نظري()آموزش محور(

تشريحي

 376_16_11ميكروفﺴيل فرامينفرا

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 377_16_11ميكروفﺴيل غيرفرامينفرا

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 378_16_11فﺴيل شناسي بي مھرگان

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 012_16_11زبان تخصصي زمين شناسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 41 -
چينه شناسي وفﺴيل(
) شناسي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
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 020_16_11پترولوژي

تﺴتي و
تشريحي

 022_16_11آتشفشان شناسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

 247_16_11ترموديناميك

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

11:00

12:00

زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 248_16_11آشنايي با GIS

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 249_16_11زئوشيمي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 258_16_11پترولوژي سنگ ھاي آذرين١

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

 259_16_11پترولوژي سنگ ھاي آذرين ٢

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 260_16_11پترولوژي سنگ ھاي دگرگوني

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 261_16_11ماگمانيﺴم ودگرگوني ايران

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 262_16_11ژئو كرونولوژي

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 263_16_11راديو كريﺴتالوگرافي

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 264_16_11آتشفشان شناسي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 265_16_11ماگماتيﺴم وتكنونيك صفحه اي

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 266_16_11افيوليت ھا

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 267_16_11بازالت ھا

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 268_16_11آندزيت ھا

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 269_16_11ميگمانيت ھا

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 270_16_11گرانيت ھا

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 271_16_11واكنش ھاي دگرگوني

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 308_16_11بلور شناسي نوري

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 309_16_11مباني كاني شناسي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 312_16_11سنگ ھاي آذرين

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 313_16_11سنگ ھاي دگرگوني

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

آتشفشان شناسي پيشرفته
365_16_11
)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 366_16_11افيوليت ھا) آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 367_16_11آندزيت ھا )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 368_16_11ميگمانيت ھا)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 369_16_11گرانيت ھا ) آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 370_16_11بازالت ھا)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

واكنش ھاي دگرگوني )آموزش
371_16_11
محور(

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 42 -پترولوژي

ماگماتيﺴم وتكتونيك صفحه اي
372_16_11
)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

زمين شناسي 42 -پترولوژي

سمينار )تحقيقق وتتبع
373_16_11
نظري()آموزش محور(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 42 -پترولوژي

زمين شناسي 42 -پترولوژي
 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

زمين شناسي 42 -پترولوژي
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
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زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(

 012_16_11زبان تخصصي زمين شناسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 033_16_11تخمين وارزيابي ذخائرمعدني

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 042_16_11مينرالوگرافي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 127_16_11كانيھاوسنگھاي صنعتي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 128_16_11منابع زمين گرمايي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 129_16_11كانﺴارھاي آذرين ودگرگوني

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 130_16_11كانﺴارھاي رسوبي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 131_16_11اصول اكتشافات ژئوفيزيكي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 132_16_11گوھرشناسي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 133_16_11كانه زايي وتكتونيك

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 134_16_11اصول اكتشافات ژئوشيميايي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 135_16_11روشھاي تجزيه نمونه ھاي معدني تﺴتي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 137_16_11ژئوترمومتري سياالت درگير

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 170_16_11زمين شناسي ايزوتوپھا

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 171_16_11ژئوشيمي كانﺴارھاي گرمابي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 172_16_11ژئوشيمي كانﺴارھاي رسوبي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 173_16_11اجراي پروژه ھاي اكتشافي

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي ايزوتوپھا) آموزش
236_16_11
محور (

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

كانه زايي و تكتونيك) آموزش
237_16_11
محور (

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 238_16_11گوھرشناسي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

ژئوشيمي كانﺴارھاي گرمابي)
239_16_11
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(

ژئوشيمي كانﺴارھاي رسوبي)
240_16_11
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(

منابع زمين گرمايي) آموزش محور
241_16_11
(

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(

اجراي پروژه ھاي اكتشافي)
242_16_11
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(

ژئوترمومتري سياالت درگير)
243_16_11
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 244_16_11سمينار ) آموزش محور (

تشريحي

 248_16_11آشنايي با GIS

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 308_16_11بلور شناسي نوري

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 309_16_11مباني كاني شناسي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 311_16_11سنگ ھاي رسوبي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 312_16_11سنگ ھاي آذرين

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

سمينار )تحقيقق وتتبع
373_16_11
نظري()آموزش محور(

تشريحي

 395_16_11ذخائر معدني ايران و منشا آنھا

تشريحي

زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(

زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
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 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 072_16_11ھيدروژئوشيمي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 190_16_11ھيدرولوژي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 191_16_11ھيدروژئولوژي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 192_16_11ھيدروليك آب ھاي زيرزميني

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

آب ھاي زيرزميني و مﺴائل
194_16_11
ژئوتكنيكي
مديريت برنامه ريزي و اقتصاد
195_16_11
منابع آب

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

 201_16_11استخراج آبھاي زيرزميني

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 202_16_11زمين شناسي كواترنر

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 203_16_11مدلھا

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 205_16_11رديابھا

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 208_16_11مباني ھيدروليك

تﺴتي و
تشريحي

 210_16_11امار و احتمال

تﺴتي

 196_16_11ھواشناسي و اقليم شناسي
 197_16_11آبرساني
تغذيه مصنوعي و سدھاي
198_16_11
زيرزميني
 199_16_11ژئومورفولوژي كارست
 200_16_11آب شناسي كاربردي

ھيدرولوژي كارست) آموزش
228_16_11
محور (

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 214_16_11آب شناسي )ھيدرولوژي(
 219_16_11ھيدرولوژي كارست

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 43 -
) اقتصادي(
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

آب ھاي زيرزميني و مﺴائل
229_16_11
ژئوتكنيكي) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 46 -آبشناسي

مديريت و برنامه ريزي و اقتصاد
230_16_11
منابع آب) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 46 -آبشناسي

ھواشناسي و اقليم شناسي)
231_16_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 46 -آبشناسي

 232_16_11آبرساني) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 46 -آبشناسي

تغذيه مصنوعي و سدھاي
233_16_11
زيرزميني) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 46 -آبشناسي

ژئومورفولوژي كارست) آموزش
234_16_11
محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 46 -آبشناسي

آب شناسي كاربردي) آموزش
235_16_11
محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 46 -آبشناسي

 244_16_11سمينار ) آموزش محور (

تشريحي

 248_16_11آشنايي با GIS

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 310_16_11رسوب شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 317_16_11زمين شناسي ساختاري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
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 328_16_11آبھاي زيرزميني

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 333_16_11سنجش از دور

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

سمينار )تحقيقق وتتبع
373_16_11
نظري()آموزش محور(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 46 -آبشناسي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

زمين شناسي 46 -آبشناسي
زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 012_16_11زبان تخصصي زمين شناسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 017_16_11محيطھاي رسوبي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 041_16_11زمين شناسي زيرزميني

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 219_16_11ھيدرولوژي كارست

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 248_16_11آشنايي با GIS

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 250_16_11رسوب شناسي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

سنگ شناسي رسوبي )١كربنات
251_16_11
ھا(

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

سنگ شناسي رسوبي )٢غير
252_16_11
كربنات ھا (

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 253_16_11محيطھاي رسوبي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 254_16_11زئو شيمي رسوبي

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 255_16_11ميكرو فاسيس پيشرفته

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 256_16_11ليتوستراتيگرافي

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 272_16_11تحليل حوضه ھا

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 273_16_11رخﺴاره ھاي آواري

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

www.PnuNews.com
 274_16_11رخﺴاره ھاي كربناته

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 275_16_11رخﺴاره ھاي تبخيري

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 276_16_11سنگھاي پيروكالستيك

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 277_16_11تكنونيك ورسوب گذاري

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 278_16_11آناليز دستگاھي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 310_16_11رسوب شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 311_16_11سنگ ھاي رسوبي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 315_16_11ريز ديرينه شناسي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 316_16_11چينه شناسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

ھيدرولوزي كارست) آموزش
357_16_11
محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 358_16_11تحليل حوضه ھا )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

رخﺴاره ھاي آواري)آموزش
359_16_11
محور(

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

رخﺴاره ھاي كربناته )آموزش
360_16_11
محور(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

رخﺴاره ھاي تبخيري)آموزش
361_16_11
محور(

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

سنگ ھاي پيروكالستيك)آموزش
362_16_11
محور(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

تكنونيك ورسوب گذاري)آموزش
363_16_11
محور(

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

 364_16_11آناليز دستگاھي )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي

سمينار )تحقيقق وتتبع
373_16_11
نظري()آموزش محور(

تشريحي

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي
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 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 012_16_11زبان تخصصي زمين شناسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 072_16_11ھيدروژئوشيمي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 210_16_11امار و احتمال

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 248_16_11آشنايي با GIS

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 279_16_11منابع معدني ومحيط زيﺴت

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 280_16_11زمين شيمي زيﺴت محيطي

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 281_16_11آلودگي خاك

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 282_16_11آلودگي منابع آب

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 283_16_11خطر ھاي زمين شناختي

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي 47 -رسوب شناسي وسنگ
شناسي رسوبي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي

مديريت محيط زيﺴت وتوسعه
284_16_11
پايدار

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي زيﺴت محيطي در
285_16_11
پروژه ھاي مھندسي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي

موضوعات خاص در زمين
286_16_11
شناسي زيﺴت محيطي

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي

 287_16_11زمين شناسي پزشكي

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 288_16_11سنجش از دور در زيﺴت محيطي تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 289_16_11زمين شناسي شھري

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

اصول نمونه برداري وتجزيه نمونه
290_16_11
ھاي زيﺴت محيطي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 291_16_11اقليم شناسي زيﺴت محيطي

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 292_16_11زيﺴت زمين شيمي

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 293_16_11حقوق محيط زيﺴت

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 294_16_11بيابان زايي وبيابان زدايي

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 295_16_11آمايش سرزمين

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 296_16_11سمينار

تشريحي

زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي

زمين شناسي شھري)آموزش
297_16_11
محور(

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

سنجش از دور در زيﺴت محيطي
298_16_11
)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي

اصول نمونه برداري وتجزيه نمونه
 299_16_11ھاي زيﺴت محيطي)آموزش
محور(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي

اقليم شناسي زيﺴت محيطي)
300_16_11
آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

زيﺴت زمين شيمي)آموزش
301_16_11
محور(
حقوق محيط زيﺴت)آموزش
تشريحي
302_16_11
محور(
بيابان زايي وبيابان زدايي)آموزش
تشريحي
303_16_11
محور(

زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
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 304_16_11آمايش سرزمين)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 310_16_11رسوب شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 317_16_11زمين شناسي ساختاري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 320_16_11مباني زمين شيمي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 333_16_11سنجش از دور

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

سمينار )تحقيقق وتتبع
373_16_11
نظري()آموزش محور(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 298_11_11پايان نامه ارشد ) ٨واحد(

تشريحي

 009_16_11نقشه برداري

زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 012_16_11زبان تخصصي زمين شناسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 046_16_11رسوب شناسي وسنگ شناسي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 048_16_11چينه شناسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 049_16_11سنگ شناسي آذرين ودگرگوني

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 051_16_11زمين شناسي ساختاري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 070_16_11سنجش ازدوردرزمين شناسي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 248_16_11آشنايي با GIS

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 318_16_11زمين ساخت

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 321_16_11زمين فيزيك

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 329_16_11زمين شناسي مھندسي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

 340_16_11زمين شناسي زيرسطحي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 380_16_11زمينساخت پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 381_16_11ژئوتكتونيك ١

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 382_16_11تكتونيك تجربي

تشريحي

 383_16_11سايز موتكتونيك

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 384_16_11پترو فابريك

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 385_16_11زمينساخت پيشرفته ٢

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 386_16_11ژئوتكتونيك ٢

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 387_16_11مورفوتكتونيك

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 388_16_11نئوتكتونيك

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 389_16_11تكتونيك ايران

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 390_16_11تكتونيك خاورميانه

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 391_16_11تكتونيك برشي

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 392_16_11تكتونيك و كانيزايي

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 393_16_11كاربرد ژئوفيزيك در تكتونيك

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 394_16_11مباني اساسي استرين

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

زمين شناسي 48 -
زيﺴت محيطي
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك
زمين شناسي 49 -تكتونيك

www.PnuNews.com
 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 322_11_11مباني آناليز رياضي
 126_17_11استنباط آماري ١
 127_17_11آناليزرياضي ٢
 128_17_11استنباط آماري ٢

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

زمين شناسي 49 -تكتونيك
آماررياضي 11 -

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 129_17_11احتمال ١

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 130_17_11آناليزچندمتغيره ١

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 131_17_11مدلھاي خطي ١

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 132_17_11فرآيندھاي تصادفي ٢
 133_17_11سريھاي زماني ٢
 134_17_11سمينار

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تشريحي

 148_17_11آناليز چندمتغيره ) ١آموزش محور ( تشريحي
 149_17_11مدلھاي خطي ) ١آموزش محور (

تشريحي

تﺴتي و
فرايندھاي تصادفي ) ٢آموزش
150_17_11
تشريحي
محور (
تﺴتي و
 151_17_11سريھاي زماني  ) ٢آموزش محور (
تشريحي
 152_17_11مباحث مخصوص) آموزش محور ( تشريحي
 156_17_11فرآيندھاي تصادفي ١
 157_17_11آمار رياضي )برآورد يابي(
 165_17_11آمار رياضي ) آزمون فرض ھا(

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

آماررياضي 11 -

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

آماررياضي 11 -

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

آماررياضي 11 -

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

آماررياضي 11 -

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

آماررياضي 11 -

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

آماررياضي 11 -

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

آماررياضي 11 -

 183_17_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

 111_11_11برنامه ريزي خطي پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 181_15_11شبيه سازي كامپيوتري
 081_17_11روش ھاي آماري
 001_22_11تحقيق درعمليات ١
 002_22_11آمارواحتمال مھندسي
برنامه ريزي وكنترل
014_22_11
توليدوموجودي ھاي ١
 015_22_11طرح ريزي واحدھاي صنعتي
 035_22_11طراحي سيﺴتم ھاي صنعتي
كاربردمجموعه ھاي فازي
036_22_11
درتصميم گيري وبرنامه ريزي
037_22_11
038_22_11
039_22_11
040_22_11
041_22_11

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

تﺴتي و
برنامه ريزي توليدپيشرفته
تشريحي
تﺴتي و
تصميم گيري بامعيارھاي چندگانه
تشريحي
تﺴتي و
كامپيوترومديريت داده ھا
تشريحي
تﺴتي و
سيﺴتم ھاي صف
تشريحي
تﺴتي و
اقتصادمھندسي پيشرفته
تشريحي

آماررياضي 11 -
15:30
08:30

16:30
10:30

آماررياضي 11 -
 مھندسي -مھندسي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 مھندسي مھندسي مھندسي مھندسي مھندسي مھندسي -مھندسي

صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع

 مھندسي صنايع 12 -صنايع
 مھندسي مھندسي مھندسي مھندسي -مھندسي

صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
صنايع 12 -
صنايع
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تﺴتي و
 042_22_11مباحث منتخب در مھندسي صنايع
تشريحي
 043_22_11سميناروروش تحقيق

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 مھندسي صنايع 12 -صنايع
 مھندسي صنايع 12 -صنايع

كاربرد مجموعه ھاي فازي در
 087_22_11تصميم گيري و برنامه ريزي )
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 مھندسي صنايع 12 -صنايع

برنامه ريزي توليد پيشرفته)
091_22_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 مھندسي صنايع 12 -صنايع

تصميم گيري با معيارھاي
092_22_11
چندگانه) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 مھندسي صنايع 12 -صنايع

كامپيوتر و مديريت داده ھا)
093_22_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 مھندسي صنايع 12 -صنايع

شبيه سازي كامپيوتري) آموزش
094_22_11
محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 مھندسي صنايع 12 -صنايع

برنامه ريزي خطي پيشرفته)
095_22_11
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 مھندسي صنايع 12 -صنايع

مباحث منتخب در مھندسي
097_22_11
صنايع) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 مھندسي صنايع 12 -صنايع

مديريت زنجيره تأمين )آموزش
101_22_11
محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 مھندسي صنايع 12 -صنايع

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 مھندسي صنايع 12 -صنايع

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

سيﺴتمھاي معين تصميمگيري و تﺴتي و
102_22_11
تشريحي
خبره )آموزش محور(
 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

سمينار )تحقيق تتبع
039_14_13
نظري(آموزش محور

تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 مھندسي صنايع 12 -صنايع
 مھندسي صنايع 12 -صنايع
ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 001_24_11زلزله شناسي١

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 002_24_11ژئومغناطيس ١

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 003_24_11گراني سنجي ١

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 004_24_11لرزه شناسي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 005_24_11ژئوالكتريك

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 006_24_11فيلترھاي ديجيتال

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 007_24_11زلزله شناسي٢

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 008_24_11تئوري انتشارامواج االستيك

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 009_24_11مھندسي زلزله

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 010_24_11لرزه زمين ساخت

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 011_24_11سمينار

تشريحي

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي
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 012_24_11ژئوديناميك)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 013_24_11رياضيات در ژئوفيزيك

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

ژئوفيزيك ھﺴته اي
014_24_11
وگرمايي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 015_24_11زمين شناسي عمومي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 016_24_11زمين شناسي ساختماني

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 017_24_11كاني شناسي وسنگ شناسي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 018_24_11اپتيك

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 019_24_11الكتريﺴيته ومغناطيس

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 020_24_11الكترومغناطيس

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 021_24_11نقشه برداري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 022_24_11برنامه نويﺴي كامپيوتر

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 023_24_11رياضي عمومي ٢

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 024_24_11معادالت ديفرانﺴيل

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

معادالت ديفرانﺴيل با مشتقات
025_24_11
جزئي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي

 027_24_11سمينار)تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي
 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

ژئوفيزيك-شاخه 10 -
زلزله شناسي
علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 012_11_12روشھاي آماري درعلوم تربيتي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

مقدمات روش تحقيق درعلوم
019_11_12
تربيتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 038_11_12فلﺴفه آموزش وپرورش

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 040_11_12اصول برنامه ريزي درسي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

اصول وروشھاي برنامه ريزي
211_11_12
درسي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

كاربردتئوريھاواصول يادگيري
212_11_12
دربرنامه ريزي درسي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

برنامه ريزي درسي آموزش و
213_11_12
پرورش پيش دبﺴتاني

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(
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اصول وروشھاي آموزش مداوم و
214_11_12
بزرگﺴاالن

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

اصول وروشھاي ارزشيابي
215_11_12
دربرنامه ريزي درسي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 216_11_12مكاتب فلﺴفي وآراي تربيتي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 217_11_12روشھاي تدريس پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 218_11_12آماراستنباطي پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

برنامه ريزي درسي آموزش و
219_11_12
پرورش دبﺴتاني

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 220_11_12نظريه ھاي برنامه ريزي درسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

تعليم وتربيت اسالمي پيشرفته
221_11_12
دربرنامه ريزي درسي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 222_11_12فناوري آموزشي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

روشھاي تحقيق پيشرفته
 223_11_12وكاربردي كامپيوتردرتحقيقات
تربيتي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

برنامه ريزي درسي درآموزش
224_11_12
وپرورش راھنمايي و دبيرستان

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 231_11_12مديريت فرآيندآموزش

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 454_11_12سمينار)اموزش محور(

تشريحي

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

مديريت فرآيند آموزش) آموزش
455_11_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

اصول وروشھاي آموزش مداوم
456_11_12
وبزرگﺴاالن)اموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

علوم تربيتي حدود وقلمرو
459_11_12
آن)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

سمينار)تحقيق وتتبع نظري(
465_11_12
)آموزش محور(

تشريحي

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 250_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

علوم تربيتي 50 -
) برنامه ريزي درسي(

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 012_11_12روشھاي آماري درعلوم تربيتي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

مقدمات روش تحقيق درعلوم
019_11_12
تربيتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي
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تاريخ آموزش وپرورش دراسالم
023_11_12
وايران

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 038_11_12فلﺴفه آموزش وپرورش

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 078_11_12اخالق اسالمي )اصلي(

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

جامعه شناسي تعليم وتربيت
198_11_12
پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 199_11_12تعليم وتربيت اسالمي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

آموزش وپرورش تطبيقي
200_11_12
)پيشرفته(

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 201_11_12نظريات تربيتي مكاتب فلﺴفي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

روشھاي تحقيق پيشرفته درعلوم
202_11_12
تربيتي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 203_11_12تربيت درنھج البالغه

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 204_11_12برنامه ريزي آموزشي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 205_11_12سميناردرمﺴائل تربيتي

تشريحي

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 206_11_12نظريات تربيتي ائمه اطھار

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 207_11_12سيرآراء تربيتي غرب

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

علوم تربيتي حدود وقلمرو
459_11_12
آن)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

آمار استنباطي پيشرفته)آموزش
460_11_12
محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

سمينار)تحقيق وتتبع نظري(
465_11_12
)آموزش محور(

تشريحي

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 204_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

تاريخ وفلﺴفه 61 -
آموزش وپرورش )تعليم
) وتربيت اسالمي
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 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

تحقيقات آموزشي 62 -

اصول وروشھاي برنامه ريزي
469_11_12
درسي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 470_11_12فلﺴفه آموزش وپرورش

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

تحقيقات آموزشي 62 -

روانشناسي تربيتي واندازه گيري
471_11_12
پيشرفت تحصيلي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 472_11_12روشھاي ارزيابي آموزشي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

تحقيقات آموزشي 62 -

روشھاي تحقيق در علوم
473_11_12
تربيتي)(١

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 474_11_12روشھاي آماري )(١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

تحقيقات آموزشي 62 -

 475_11_12آشنايي با كامپيوتر

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 476_11_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 477_11_12روش تحقيق )(٢

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 478_11_12كاربرد كامپيوتر در تحقيقات تربيتي تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 479_11_12روشھاي آماري )(٢

تﺴتي و
تشريحي

شيوه ھاي كيفي در تحقيقات
480_11_12
آموزشي

تﺴتي

 481_11_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 482_11_12روشھاي تدريس پيشرفته
سمينار پژوھشي در مﺴائل
483_11_12
تعليم و تربيت
مطالعه تطبيقي در نظام آموزش
484_11_12
عالي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

تحقيقات آموزشي 62 -
تحقيقات آموزشي 62 -

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

تحقيقات آموزشي 62 -

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

تحقيقات آموزشي 62 -

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 485_11_12مديريت فرآيند آموزش

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 486_11_12فرايند برنامه ريزي آموزشي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 487_11_12آمار توصيفي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

تحقيقات آموزشي 62 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

تحقيقات آموزشي 62 -

جامعه شناسي تعليم وتربيت
198_11_12
پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 199_11_12تعليم وتربيت اسالمي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

آموزش وپرورش تطبيقي
200_11_12
)پيشرفته(

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

تاريخ وفلﺴفه 64 -
آموزش وپرورش
تاريخ وفلﺴفه 64 -
آموزش وپرورش
تاريخ وفلﺴفه 64 -
آموزش وپرورش
مديريت آموزشي 74 -

 014_11_12روشھاوفنون تدريس

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت آموزشي 74 -

 024_11_12اصول مديريت آموزشي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 269_11_12اصول وفلﺴفه آموزش وپرورش

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 280_11_12فلﺴفه مديريت آموزشي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 281_11_12مكاتب فلﺴفي و آراء تربيتي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 412_11_12نظارت وراھنمايي آموزشي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 413_11_12تئوريھاي سازماني مديريت

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 414_11_12اصول مديريت اسالمي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت آموزشي 74 -

تجزيه وتحليل سيﺴتمھاوكاربرد
415_11_12
آن در مديريت آموزشي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت آموزشي 74 -
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رفتار و روابط انﺴاني در
416_11_12
سازمانھاي آموزشي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 417_11_12اصول برنامه ريزي آموزشي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

كاربرد آمار استنباطي در مديريت
418_11_12
آموزشي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت آموزشي 74 -

 420_11_12اصول مديريت آموزشي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 421_11_12مديريت نيروي انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

روشھاي تحقيق در مديريت
422_11_12
آموزشي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 447_11_12مقدمات برنامه آموزشي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

 457_11_12سمينار)آموزش محور(

تشريحي

مديريت آموزشي 74 -

روش تدريس پيشرفته )آموزش
458_11_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

كاربرد تئوريھا و اصول يادگيري در
464_11_12
برنامهريزي درسي)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -

سمينار)تحقيق وتتبع نظري(
465_11_12
)آموزش محور(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت آموزشي 74 -
 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 281_12_12تاريخ زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

اصول ونظريه ھاي آموزش زبان
282_12_12
خارجه

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

آواشناسي و واج شناسي زبان
283_12_12
فارسي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 312_12_12ساخت واژه در زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 313_12_12اصول معني شناسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 314_12_12نحو زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 315_12_12جامعه شناسي زبان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

نظريه ھاي ارزشيابي و كاربرد
316_12_12
آنھا در زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 317_12_12زبان شناسي كاربردي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 318_12_12تھيه و تدوين مواد درسي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 319_12_12زبان گفتاري معيار فارسي

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

تجزيه و تحليل كالم و كاريرد
320_12_12
شناسي زبان

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 321_12_12تدريس عملي ١

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت آموزشي 74 -
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
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سمينار تحقيق و تتبع
322_12_12
نظري)آموزش محور(

تشريحي

 325_12_12روانشناسي زبان)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 326_12_12مقدمات زبانشناسي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 327_12_12مباني روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 328_12_12ساخت زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 329_12_12مفاھيم بنيادي درنحو

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 330_12_12زبان خارجه

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي
 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 125_12_12سيري درتاريخ ادبيات انگليﺴي  ١تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 144_12_12نقدادبي ٢

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

 277_12_12ادبيات قرن ھفده و ھجده

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 279_12_12شناخت ادبيات

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 280_12_12داستان كوتاه
 287_12_12نقد ادبي

 130_12_12شعرانگليﺴي

تﺴتي

 131_12_12سيري درتاريخ ادبيات انگليﺴي  ٢تﺴتي

 289_12_12داستان بلند
 290_12_12نمايشنامه معاصر انگليﺴي
 291_12_12ادبيات آمريكا
 293_12_12ادبيات اروپا
 294_12_12شعر دوره رمانتيك
 295_12_12شعر معاصر انگليﺴي
 296_12_12نقد و بررسي ادبيات فارسي
 298_12_12روش تحقيق
 311_12_12مباحث زبان شناسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

سمينار ) تحقيق و تتبع نظري
323_12_12
()آموزش محور(

تشريحي

آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
آموزش زبان 11 -
فارسي به غيرفارسي
زبانان
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي

ادبيات از ديدگاه زبان شناسي )
324_12_12
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 215_12_12مباني زبانشناسي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان و ادبيات 29 -
انگليﺴي
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
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 216_12_12تطورزبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 217_12_12آواشناسي زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 218_12_12تاريخ زبانشناسي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 219_12_12ساخت زبان فارسي )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 220_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 221_12_12واج شناسي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

روش تحقيق درمطالعات زبان
222_12_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 223_12_12ساخت واژه

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 224_12_12اصول معني شناسي زبان

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 225_12_12جامعه شناسي زبان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 226_12_12روانشناسي زبان

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

 275_12_12سمينار)١آموزش محور(

تشريحي

 276_12_12سمينار)٢آموزش محور(

تشريحي

زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني

زبانشناسي كاربردي)آموزش
331_12_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

تجزيه وتحليل كالم
020_25_12
وكاربردشناسي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 021_25_12مكاتب زبان شناسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني
022_25_12
واسالمي درباره زبان

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

زبان شناسي 30 -
ھمگاني

تھيه وتدوين موادآموزش زبان
023_25_12
فارسي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

زبان شناسي 30 -
ھمگاني

 025_25_12زبان شناسي تاريخي وتطبيقي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 026_25_12نحو)دستورگشتاري (

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 027_25_12گويش شناسي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 028_25_12شيوه استدالل نحوي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

سمينار)تحقيق وتتبع
129_25_12
نظري()آموزش محور(

تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 015_13_12دستورزبان فارسي ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 029_13_12نثر٣بخش ١كليله ودمنه ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 033_13_12معاني وبيان ١

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 038_13_12بديع

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 044_13_12نظم ۴بخش ۴حديقه سنايي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 059_13_12عروض وقافيه

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 136_13_12نظم فارسي )١شاھنامه (

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 137_13_12نثرفارسي )١تاريخ بيھقي (

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 138_13_12عربي )١صرف ونحو(

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني

زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان شناسي 30 -
ھمگاني
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
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 139_13_12تحقيق دردستورزبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

زبان و ادبيات 40 -
فارسي

نثرفارسي )۴كشف المحجوب و
140_13_12
رساله قشيريه (

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

زبان و ادبيات 40 -
فارسي

 141_13_12عربي )٣نظم عربي (

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 142_13_12نظم فارسي )۴مثنوي (

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 143_13_12نثرفارسي )٣مصباح الھدايه (

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

نظم فارسي
145_13_12
)٢ناصرخﺴرووسنايي (

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

نثرفارسي )٢تاريخ
146_13_12
جھانگشاومرزبان نامه

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 147_13_12عربي )٢نثرعربي (

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 148_13_12زبان تخصصي خارجي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

تحقيق درمعاني وبيان وفنون ادب
157_13_12
فارسي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 164_13_12روش تحقيق پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 219_13_12سمينار)١آموزش محور(

تشريحي

 220_13_12سمينار)٢آموزش محور(

تشريحي

 149_13_12نظم فارسي )٣خاقاني ونظامي ( تﺴتي

زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و
زبان و
زبان و
زبان و

ادبيات 40 -
فارسي
ادبيات 40 -
فارسي
ادبيات 40 -
فارسي
ادبيات 40 -
فارسي

زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان و
زبان و
زبان و
زبان و

ادبيات 40 -
فارسي
ادبيات 40 -
فارسي
ادبيات 40 -
فارسي
ادبيات 40 -
فارسي
ادبيات 40 -
فارسي
ادبيات 40 -
فارسي

سمينار)تحقيق وتتبع
237_13_12
نظري()آموزش محور(
نقد ادبيات داستاني )آموزش
238_13_12
محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 266_13_12بالغت ) ٢بديع و بيان(

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

متون نثر) (٢متون ادبي-
268_13_12
داستاني با تاكيد بر كليله و دمنه

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

زبان و ادبيات 40 -
فارسي

متون نظم ) (۴قﺴمت اول :اشعار
291_13_12
سنايي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

زبان و ادبيات 40 -
فارسي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

تشريحي

 031_13_12نقدادبي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 042_13_12ادبيات معاصر١نظم

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 049_13_12سبك شناسي ٢نثر

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تحقيق درمتون نظم ادبيات
223_13_12
مقاومت ايران

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 224_13_12صرف ونحو عربي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

تحقيق درمتون نثر ادبيات مقاومت
225_13_12
ايران

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 226_13_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 227_13_12حماسه ھاي مذھبي وتاريخي

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

زبان و
زبان و

زبان و ادبيات 40 -
فارسي
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
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 228_13_12آشنايي باادبيات انقالب اسالمي

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 229_13_12متون نثرعربي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

مرجع شناسي وروش تحقيق
230_13_12
درادبيات مقاومت ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

سبك شناسي ادبيات مقاومت
231_13_12
ايران

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 232_13_12آشنايي باادبيات دفاع مقدس

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 233_13_12متون نظم عربي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 234_13_12آشنايي باادبيات مقاومت جھان

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 235_13_12نقدادبيات مقاومت ايران

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 236_13_12تاريخ نھضت ھا

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

سمينار)تحقيق وتتبع
237_13_12
نظري()آموزش محور(

تشريحي

نقد ادبيات داستاني )آموزش
238_13_12
محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 293_13_12كليات نقد ادبي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 299_13_12جريان شناسي شعر معاصر ايران تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 054_13_12انواع ادبي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 226_13_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 241_13_12زيبايي شناسي ادبيات كودك

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

روش تحقيق در ادبيات كودك و
242_13_12
نوجوان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 243_13_12كودك و تفكر خالق

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 245_13_12جامعه شناسي دوران كودكي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 246_13_12نقد و نظريه ادبيات كودك

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

تاريخ ادبيات كودك و نوجوان در
247_13_12
ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 244_13_12آيين نگارش و فنون ساده نويﺴي تﺴتي

زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 41 -
فارسي گرايش ادبيات
مقاومت
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
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 248_13_12كودك و ادبيات عامه

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 249_13_12فلﺴفه كودكي

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ ادبيات كودك و نوجوان در
250_13_12
جھان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 251_13_12ادبيات ديني كودك

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

باز نويﺴي و باز آفريني متون
252_13_12
كھن فارسي براي كودكان

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 253_13_12ادبيات تطبيقي كودك و نوجوان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 254_13_12كودك و رسانه

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 255_13_12آشنايي با سير تحول نثر فارسي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

آشنايي با سير تحول شعر
256_13_12
فارسي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

سمينار)تحقيق و تتبع
257_13_12
نظري()آموزش محور(

تشريحي

ادبيات كودك و ترجمه)آموزش
258_13_12
محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 259_13_12روانشناسي كودكي ونوجواني

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 115_17_11آماراستنباطي
مقدمات روش تحقيق درعلوم
019_11_12
تربيتي
مقدمات برنامه ريزي آموزشي
022_11_12
ودرسي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

سمينار دربرنامه آموزش زبان
273_12_12
فارسي)٢آموزش محور(

تشريحي

 274_12_12كارورزي)٢آموزش محور(

تشريحي

زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
زبان وادبيات 42 -
فارسي -ادبيات كودك
ونوجوان
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي

 053_13_12مقدمات زبان شناسي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

كاربردنظريه ھاي اجتماعي
165_13_12
درآموزش زبان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

آموزش زبان 51 -
فارسي

 167_13_12آواشناسي زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

آموزش زبان 51 -
فارسي

زمينه كاربردروانشناسي
168_13_12
درآموزش زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

آموزش زبان 51 -
فارسي

كاربرد تكنولوژي آموزشي
169_13_12
درآموزش زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

آموزش زبان 51 -
فارسي

 170_13_12زبان تخصصي انگليﺴي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

آموزش زبان 51 -
فارسي

برنامه ريزي درسي تھيه وتدوين
171_13_12
موادآموزشي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

آموزش زبان 51 -
فارسي
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 172_13_12روانشناسي خواندن ونوشتن

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 173_13_12اصول معني شناسي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 174_13_12روشھاي تدريس زبان

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 177_13_12تدريس مھارتھاي كالمي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

سميناردربرنامه آموزش زبان
178_13_12
فارسي

تشريحي

تشخيص نارسائيھاي يادگيري
179_13_12
خواندن ونوشتن بازپر

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 182_13_12روش تحقيق پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 183_13_12كارورزي

تشريحي
 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 184_13_12تدريس مھارتھاي خواندن ونوشتن تﺴتي
زبانشناسي كاربردي)آموزش
239_13_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 062_17_12تفكر و زبان

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

سمينار)تحقيق وتتبع
129_25_12
نظري()آموزش محور(

تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 017_14_12اصول حﺴابداري ١
 019_14_12اصول حﺴابداري ٣
 023_14_12حﺴابداري ميانه ٢
 047_14_12تئوري حﺴابداري ١
 048_14_12حﺴابرسي پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي
تشريحي

آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
آموزش زبان 51 -
فارسي
حﺴا بداري 12 -

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

حﺴا بداري 12 -

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

 049_14_12حﺴابداري مديريت

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

حﺴا بداري 12 -

 050_14_12تئوري حﺴابداري ٢

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

حﺴا بداري 12 -

 051_14_12حﺴابداري دولتي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

حﺴا بداري 12 -

 052_14_12تصميم گيري درمﺴائل مالي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

حﺴا بداري 12 -

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

حﺴا بداري 12 -

 054_14_12مﺴائل جاري درحﺴابداري

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

سيﺴتم ھاي اطالعاتي
055_14_12
حﺴابداري

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

حﺴا بداري 12 -

 056_14_12بررسي مواردخاص درحﺴابداري

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

 057_14_12تحليل آماري

تﺴتي

 058_14_12اقتصادمديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

 061_14_12سيﺴتم ھاي حﺴابداري

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

 062_14_12پژوھش عملياتي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

 111_14_12مھندسي مالي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

حﺴا بداري 12 -

سمينار)تحقيق وتتبع
112_14_12
نظري()آموزش محور(

تشريحي

 053_14_12روشھاي تحقيق وگزارش نويﺴي تﺴتي

حﺴا بداري 12 -

حﺴا بداري 12 -

 113_14_12مھندسي مالي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

حﺴا بداري 12 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

حﺴا بداري 12 -

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
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 012_15_12رشدوتكامل حركتي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 016_15_12يادگيري حركتي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 023_15_12شنا-١عملي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

روش و طرح ھاي تحقيق در علوم
302_15_12
رفتارحركتي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 303_15_12كنترل حركتي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 304_15_12روش ھاي آماري

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 305_15_12رشد جﺴماني

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 350_15_12مباني عملكرد انﺴان

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 351_15_12ارزيابي رشد حركتي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 352_15_12تربيت بدني رشدي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

 353_15_12رشد حركتي در طول عمر

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 355_15_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 356_15_12رايانه پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 369_15_12عوامل موثر بر رشد حركتي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 370_15_12سمينار رشد حركتي

تشريحي

 372_15_12اختالالت رشد و يادگيري حركتي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 373_15_12روانشناسي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

اصول و فلﺴفه تربيت بدني و
374_15_12
ورزش )آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 375_15_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 376_15_12روانشناسي رشد )آموزش محور( تﺴتي
 436_15_12آزمايشگاه رفتارحركتي

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 205_14_11بيوشيمي

 1393.10.27شنبه

 1393.10.06شنبه

13:00

15:30

15:00

16:30

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 121_17_11تجزيه وتحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

سنجش واندازه گيري درتربيت
115_11_12
بدني

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 210_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 002_15_12فيزيولوژي انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 015_15_12فيزيولوژي ورزشي ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 038_15_12مديريت وطرزاجراي مﺴابقات

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 064_15_12يادگيري حركتي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 065_15_12رشدوتكامل حركتي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 066_15_12اصول وفلﺴفه تربيت بدني

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
رفتارحركتي 11 -رشدحركتي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
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تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 068_15_12بيومكانيك ورزشي
 069_15_12فيزيولوژي انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي

مديريت وبرنامه ريزي درتربيت
070_15_12
بدني

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 071_15_12روش تحقيق درتربيت بدني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 072_15_12حركات اصالحي ودرماني

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 073_15_12بيومكانيك عضالت

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 074_15_12فيزيولوژي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 075_15_12سمينار

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 160_15_12آناتومي انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

پژوھشگري و تحقيق در تربيت
193_15_12
بدني) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي

پايگاھھاي اطالعات علوم
194_15_12
ورزشي) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي

تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن
 195_15_12در پژوھشھاي تربيت بدني)
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي

روشھاي آماري و تحقيق پيشرفته
 197_15_12در پژوھشھاي تربيت
بدني)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي

سمينار)تحقيق وتتبع نظري(
198_15_12
)آموزش محور(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 025_15_12مديريت سازمانھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 053_15_12مديريت تاسيﺴات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 202_15_12اصول و مباني مديريت

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 294_15_12روش تحقيق در مديريت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مديريت روابط عمومي و بين
308_15_12
المللي در ورزش

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 309_15_12اصول و مباني بازاريابي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

تحليل آماري و كاربرد نرم
330_15_12
افزارھاي آماري در ورزش

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 333_15_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

تربيت بدني و 20 -
علوم ورزشي
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
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 335_15_12نظريه ھاي سازمان و مديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 336_15_12مديريت بازاريابي جھاني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

برنامه ريزي استراتژيك در
337_15_12
بازاريابي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 338_15_12كارورزي در بازاريابي ورزشي

تشريحي

 354_15_12كاربرد رايانه در ورزش

تﺴتي

 396_15_12سمينار در بازاريابي ورزشي

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

مديريت نشان )برند( و بليط
397_15_12
فروشي در سازمان ھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

نقش حمايت كنندگان و شركا در
398_15_12
بازاريابي

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مديريت بازاريابي در سازمان ھاي
399_15_12
ورزشي المپيك

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 400_15_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

مديريت رفتارسازماني )آموزش
401_15_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

اصول،مباني و فلﺴفه تربيت
402_15_12
بدني )آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 22 -مديريت بازاريابي در
ورزش
مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 025_15_12مديريت سازمانھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 053_15_12مديريت تاسيﺴات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 202_15_12اصول و مباني مديريت

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 294_15_12روش تحقيق در مديريت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

مديريت طراحي و نگھداري اماكن
310_15_12
و تجھيزات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي
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 311_15_12مديريت رفتارسازماني

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

تحليل آماري و كاربرد نرم
330_15_12
افزارھاي آماري در ورزش

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

مديريت روابط عمومي و بين
331_15_12
المللي در ورزش

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 332_15_12مديريت ايمني در اماكن ورزشي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 333_15_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

مديريت توسعه،تجھيز و نگھداري
 334_15_12اردوگاھھا و اماكن ورزشي-
تفريحي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 335_15_12نظريه ھاي سازمان و مديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 354_15_12كاربرد رايانه در ورزش

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

آشنايي با مجموعه ھا و
 381_15_12استاديوم ھاي بزرگ ملي و بين
المللي )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

سمينار در مديريت اماكن و
383_15_12
تاسيﺴات ورزشي

تشريحي

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 384_15_12مديريت امنيت در اماكن ورزشي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

آشنايي با استانداردھاي وسايل
385_15_12
و تجھيزات رشته ھاي ورزشي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

مديريت نظارت و ارزيابي اماكن و
386_15_12
تاسيﺴات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 387_15_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

برنامه ريزي تاسيﺴات و اماكن و
388_15_12
تجھيزات ورزشي )آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت ورزشي 23 -مديريت اماكن
وتاسيﺴات ورزشي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي
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 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 025_15_12مديريت سازمانھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 053_15_12مديريت تاسيﺴات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 202_15_12اصول و مباني مديريت

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 294_15_12روش تحقيق در مديريت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 296_15_12اوقات فراغت و محيط زيﺴت

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 297_15_12نظريه ھاي سازمان و مديريت

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

تحليل آماري و كاربرد نرم
330_15_12
افزارھاي آماري در ورزش

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 333_15_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 339_15_12نظريه ھا و مباني اوقات فراغت

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 340_15_12مديريت پارك ھا و اماكن تفريحي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

مديريت منابع انﺴاني در اوقات
341_15_12
فراغت

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

مديريت بازاريابي در اوقات فراغت
342_15_12
و ورزش ھاي تفريحي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 354_15_12كاربرد رايانه در ورزش

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 389_15_12گردشگري ورزشي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 390_15_12جامعه شناسي اوقات فراغت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

مديريت اردوھا و رويدادھاي
391_15_12
ھمگاني و تفريحي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

www.PnuNews.com
مديريت اوقات فراغت و ورزش
392_15_12
ھاي تفريحي

تﺴتي

 393_15_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي
مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

مديريت مالي و اداري در ورزش
394_15_12
)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

مديريت اماكن تفريحي و فراغتي
395_15_12
)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت ورزشي 24 -مديريت اوقات فراغت
ورزشھاي تفريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 025_15_12مديريت سازمانھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 053_15_12مديريت تاسيﺴات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 202_15_12اصول و مباني مديريت

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 292_15_12مديريت بازاريابي در ورزش

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 293_15_12مديريت مالي و اداري در ورزش

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 294_15_12روش تحقيق در مديريت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 311_15_12مديريت رفتارسازماني

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

تحليل آماري و كاربرد نرم
330_15_12
افزارھاي آماري در ورزش

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 333_15_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 335_15_12نظريه ھاي سازمان و مديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي
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يادگيري سازماني و مديريت
343_15_12
دانش در ورزش

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

مديريت عملكرد در سازمان ھاي
344_15_12
ورزشي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 345_15_12برنامه ريزي استراتژيك

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 354_15_12كاربرد رايانه در ورزش

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

سمينار در مديريت استراتژيك
403_15_12
ورزش

تشريحي

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

نظارت و ارزشيابي در سازمان
404_15_12
ھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 405_15_12كاربرد مديريت كيفيت در ورزش

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 406_15_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

مديريت منابع انﺴاني در ورزش
407_15_12
)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

مديريت روابط عمومي و بين
408_15_12
المللي در ورزش )آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت ورزشي 25 -مديريت راھبردي در
سازمانھاي ورزشي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 025_15_12مديريت سازمانھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 053_15_12مديريت تاسيﺴات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 202_15_12اصول و مباني مديريت

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 294_15_12روش تحقيق در مديريت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مديريت راھبردي رويدادھاي بزرگ
306_15_12
ورزشي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 307_15_12نظريه ھاي سازمان و مديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
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 311_15_12مديريت رفتارسازماني

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

تحليل آماري و كاربرد نرم
330_15_12
افزارھاي آماري در ورزش

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 333_15_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 346_15_12مديريت مالي و اداري در ورزش

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت نظارت و ارزيابي
347_15_12
رويدادھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مديريت امنيت و ايمني در
348_15_12
مﺴابقات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مديريت روابط عمومي و بين
349_15_12
المللي در ورزش

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 354_15_12كاربرد رايانه در ورزش

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

سمينار در مديريت رويدادھاي
377_15_12
ورزشي

تشريحي

آشنايي با سازمان ھاي بين
378_15_12
المللي در ورزش

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مديريت بازاريابي در رويدادھاي
379_15_12
ورزشي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 380_15_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

آشنايي با مجموعه ھا و
 381_15_12استاديوم ھاي بزرگ ملي و بين
المللي )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مديريت منابع انﺴاني
382_15_12
)داوطلبان() آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 008_15_12حركت شناسي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 011_15_12حركات اصالحي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 023_15_12شنا-١عملي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 298_15_12روش تحقيق در علوم ورزشي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 26 -مديريت رويدادھاي
ورزشي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
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آمار زيﺴتي پيشرفته در علوم
299_15_12
ورزشي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

فيزيولوژي پيشرفته دستگاه
300_15_12
اعصاب مركزي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 301_15_12حركت شناسي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 312_15_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 313_15_12رايانه پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 314_15_12حركات اصالحي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 315_15_12امدادگر ورزشي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 316_15_12آزمايشگاه حركات اصالحي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

اصول برنامه ريزي تمرينات
317_15_12
اصالحي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

پاتوكينزيولوژي دستگاه عصبي-
361_15_12
عضالني

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 362_15_12سمينار در حركات اصالحي

تشريحي

 363_15_12ارگونومي ورزشي

تﺴتي

 364_15_12كارورزي

تشريحي

 365_15_12ورزش معلولين پيشرفته

تﺴتي

 366_15_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

 1393.10.15دو شنبه

13:00

13:00

15:00

15:00

مﺴائل معاصر در حركات
367_15_12
اصالحي) آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 368_15_12ماساژ ورزشي) آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

بازتواني پيشرفته آسيب ھاي
435_15_12
ورزشي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
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 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 004_15_12تغذيه وورزش

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 015_15_12فيزيولوژي ورزشي ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 023_15_12شنا-١عملي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

فيزيولوژي انﺴان پيشرفته ويژه
287_15_12
فعاليت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 288_15_12آمار زيﺴتي ويژه فعاليت ورزشي تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 290_15_12روش تحقيق در علوم ورزشي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

اصول برنامه ريزي تمرين و
291_15_12
فعاليت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 324_15_12رايانه پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

متابوليﺴم فعاليت ورزشي و
325_15_12
تمرين

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 326_15_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 327_15_12تغذيه ورزشي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

روانشناسي فعاليت ورزشي و
328_15_12
تمرين

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

برنامه ريزي پيشرفته ويژه قدرت
329_15_12
و استقامت

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

موضوعات پيشرفته در فيزيولوژي
409_15_12
ورزشي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

تكنيك ھاي آزمايشگاھي در
410_15_12
تمرين و فعاليت ورزشي

تشريحي

استرس محيطي در تمرين و
411_15_12
فعاليت ورزشي

تﺴتي

 412_15_12بدنﺴازي ويژه رشته ھاي ورزشي تﺴتي

 413_15_12سمينار پژوھشي-تمرين ورزشي

تشريحي

 414_15_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

آسيب شناسي 27 -
ورزشي وحركات
اصالحي-حركات
اصالحي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
فيزيولوژي 28 -
ورزشي-فيزيولوژي
ورزشي كاربردي
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 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 004_15_12تغذيه وورزش

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 015_15_12فيزيولوژي ورزشي ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 023_15_12شنا-١عملي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

فيزيولوژي انﺴان پيشرفته ويژه
287_15_12
فعاليت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 288_15_12آمار زيﺴتي ويژه فعاليت ورزشي تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

اپيدميولوژي فعاليت بدني و
289_15_12
تندرستي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 290_15_12روش تحقيق در علوم ورزشي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

مقدمه اي بر ارزيابي و برنامه
319_15_12
ريزي فعاليت بدني

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 320_15_12تغذيه و كنترل وزن ويژه تندرستي تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

فيزيولوژي فعاليت بدني و
321_15_12
تندرستي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

اصول طراحي و برنامه ريزي
322_15_12
فعاليت بدني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

آزمون،تجويز و نظارت بر آمادگي
323_15_12
بدني

تﺴتي

 324_15_12رايانه پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 326_15_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

سمينار پژوھشي فعاليت بدني و
417_15_12
تندرستي

تشريحي

فيزيولوژي فعاليت بدني كودكان و
418_15_12
نوجوانان

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
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تكنيكھاي ميداني و آزمايشگاھي
419_15_12
پيشرفته

تشريحي

 420_15_12ابعاد رواني فعاليت بدني

تﺴتي

 421_15_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

 1393.10.06شنبه

08:30

15:30

10:30

16:30

فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
فيزيولوژي 29 -
ورزشي-فيزيولوژي
فعاليت بدني
وتندرستي
تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 205_14_11بيوشيمي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 121_17_11تجزيه وتحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 210_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 002_15_12فيزيولوژي انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 004_15_12تغذيه وورزش

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 006_15_12واليبال _١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 008_15_12حركت شناسي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 011_15_12حركات اصالحي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 012_15_12رشدوتكامل حركتي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 015_15_12فيزيولوژي ورزشي ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 016_15_12يادگيري حركتي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 019_15_12ھندبال -١عملي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 021_15_12اصول ومباني تربيت بدني

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 023_15_12شنا-١عملي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 024_15_12بﺴكتبال -١عملي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي
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 026_15_12فيزيولوژي ورزشي ٢

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 028_15_12ژيمناستيك -١عملي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 036_15_12مقدمات بيومكانيك ورزشي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 038_15_12مديريت وطرزاجراي مﺴابقات

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 064_15_12يادگيري حركتي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 065_15_12رشدوتكامل حركتي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 066_15_12اصول وفلﺴفه تربيت بدني

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 067_15_12آناتومي انﺴان

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 068_15_12بيومكانيك ورزشي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 069_15_12فيزيولوژي انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

مديريت وبرنامه ريزي درتربيت
070_15_12
بدني

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 071_15_12روش تحقيق درتربيت بدني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 072_15_12حركات اصالحي ودرماني

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 073_15_12بيومكانيك عضالت

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 074_15_12فيزيولوژي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 075_15_12سمينار

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 35 -
ورزشي گرايش عمومي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 237_15_11كامپيوتر

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 002_15_12فيزيولوژي انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 003_15_12آناتومي انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 015_15_12فيزيولوژي ورزشي ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 023_15_12شنا-١عملي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
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 067_15_12آناتومي انﺴان

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 122_15_12بيوشيمي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 123_15_12فيزيولوژي انﺴان ١

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

طرح وروشھاي تحليل آماري
124_15_12
درعلوم تربيتي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

طرح وروشھاي تحقيق درعلوم
125_15_12
تجربي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 126_15_12فيزيولوژي انﺴان ٢

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 127_15_12فيزيولوژي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 128_15_12تغذيه وورزش

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 129_15_12فيزيولوژي ورزشي كاربردي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 130_15_12علم تمرين

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 131_15_12مطالعه تحقيقات جديد)سمينار(

تشريحي

تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش

 132_15_12فيزيولوژي ورزشي دوران رشد

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

تكنيكھاي آزمايشگاھي
133_15_12
درفيزيولوژي ورزشي ١

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

زبان تخصصي )فيزيولوژي
156_15_12
ورزشي(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

پژوھشگري و تحقيق در تربيت
193_15_12
بدني) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

پايگاھھاي اطالعات علوم
194_15_12
ورزشي) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن
 195_15_12در پژوھشھاي تربيت بدني)
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش

روشھاي آماري و تحقيق پيشرفته
 197_15_12در پژوھشھاي تربيت
بدني)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش

سمينار)تحقيق وتتبع نظري(
198_15_12
)آموزش محور(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

سنجش واندازه گيري درتربيت
115_11_12
بدني

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش

تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 36 -
ورزشي )فيزيولوژي
)ورزش
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
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 005_15_12تنيس روي ميز-١عملي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 010_15_12دووميداني -١عملي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 025_15_12مديريت سازمانھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 038_15_12مديريت وطرزاجراي مﺴابقات

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 135_15_12تئوري ھاي سازمان ومديريت

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت رويدادھاواردوھاي
136_15_12
ورزشي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 137_15_12مديريت اماكن وتجھيزات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 138_15_12تجزيه وتحليل آماري پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

روشھاي تحقيق درمديريت
139_15_12
ورزشي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

اصول ومباني مديريت
140_15_12
درسازمانھاي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

آشنايي باكامپيوتروكاربردنرم
141_15_12
افزارھادرتربيت بدني

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 142_15_12مديريت اداري -مالي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 143_15_12مديريت رفتارسازماني درورزش

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 144_15_12مديريت بازاريابي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 145_15_12سميناردرمديريت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 146_15_12كارورزي درسازمانھاي ورزشي

تشريحي

تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي

نظارت وارزشيابي دربرنامه ھاي
147_15_12
تربيت بدني

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت اوقات فراغت وورزشھاي
148_15_12
تفريحي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 155_15_12زبان تخصصي )مديريت ورزشي(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

پژوھشگري و تحقيق در تربيت
193_15_12
بدني) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

پايگاھھاي اطالعات علوم
194_15_12
ورزشي) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن
 195_15_12در پژوھشھاي تربيت بدني)
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي

روشھاي آماري و تحقيق پيشرفته
 197_15_12در پژوھشھاي تربيت
بدني)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
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سمينار)تحقيق وتتبع نظري(
198_15_12
)آموزش محور(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 237_15_11كامپيوتر

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 123_17_11آمارپيشرفته

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 003_15_12آناتومي انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 008_15_12حركت شناسي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 011_15_12حركات اصالحي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 023_15_12شنا-١عملي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 033_15_12آسيب شناسي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

 112_15_12حركت شناسي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

پاتوفيزيولوژي دستگاه عصبي -
113_15_12
عضالني

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 114_15_12حركات اصالحي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 116_15_12روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 117_15_12حركت درماني ونوتواني

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 111_15_12فيزيولوژي دستگاه اعصاب مركزي تﺴتي

 115_15_12آسيب شناسي پيشرفته ورزشي تﺴتي

تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 37 -
ورزشي )مديريت
) ورزشي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
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سميناردرحركات اصالحي وآسيب
118_15_12
شناسي

تشريحي

آزمايشگاه حركات اصالحي
119_15_12
وآسيب شناسي

تشريحي

 120_15_12آزمون عضالني

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

زبان تخصصي)تربيت بدني-
157_15_12
حركات اصالحي(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

پژوھشگري و تحقيق در تربيت
193_15_12
بدني) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

پايگاھھاي اطالعات علوم
194_15_12
ورزشي) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن
 195_15_12در پژوھشھاي تربيت بدني)
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

روشھاي آماري و تحقيق پيشرفته
 197_15_12در پژوھشھاي تربيت
بدني)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

سمينار)تحقيق وتتبع نظري(
198_15_12
)آموزش محور(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_15_12آمادگي جﺴماني ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 005_15_12تنيس روي ميز-١عملي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 038_15_12مديريت وطرزاجراي مﺴابقات

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 053_15_12مديريت تاسيﺴات ورزشي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

سمينار)تحقيق وتتبع نظري(
198_15_12
)آموزش محور(

تشريحي

 202_15_12اصول و مباني مديريت

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 203_15_12آيين نگارش زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 204_15_12نظريه ھاومباني ارتباط جمعي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

مديريت روابط عمومي وبين الملل
205_15_12
درورزش

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
تربيت بدني وعلوم 38 -
ورزشي )حركات
اصالحي وآسيب
)شناسي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
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 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 206_15_12خبرنگاري وروزنامه نگاري ورزشي تﺴتي

 207_15_12ارتباط شناسي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 208_15_12روش تحقيق درمديريت ورزشي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 209_15_12مديريت بازاريابي ورزشي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 210_15_12حقوق ورزشي وحقوق رسانه

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي رسانه و تبليغات
211_15_12
ورزشي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

سمينار در مديريت رسانه ھاي
212_15_12
ورزشي

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 213_15_12نظريه ھاي سازمان ومديريت

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

تحليل آماري و كاربرد نرم
214_15_12
افزارھاي آماري درورزش

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت رفتار سازماني)آموزش
215_15_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت رسانه و تبليغات بازرگاني
216_15_12
درورزش)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 217_15_12زبان تخصصي

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 218_15_12كابرد رايانه در ورزش

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
مديريت ورزشي 39 -مديريت رسانه ھاي
ورزشي
جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

متون تخصصي جغرافياي
211_12_12
روستايي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 042_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 064_16_12مباني جغرافياي روستايي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 269_16_12اقتصادفضا

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 270_16_12انﺴان ومحيط

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 271_16_12جغرافياي شھري پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

ديدگاھھاونظريه ھاي توسعه
272_16_12
روستايي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

روش تحقيق درجغرافياوبرنامه
274_16_12
ريزي روستايي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي
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جغرافياي رابطه
276_16_12
شھروروستادرايران

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

مطالعات محيطي دربرنامه ريزي
277_16_12
روستايي

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 278_16_12كارگاه برنامه ريزي روستايي پروژه تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

كاربردGISدربرنامه ريزي
279_16_12
روستايي)(٢

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

برنامه ريزي روستايي
280_16_12
باتاكيدبرايران

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

برنامه ريزي كشاورزي
281_16_12
باتاكيدبرايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

استفاده ازكامپيوتردربرنامه ريزي
284_16_12
روستايي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 289_16_12مكتب ھاي جغرافيايي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 298_16_12مديريت روستائي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

كارگاه تحليل فضايي تخصصي
 491_16_12برنامه ريزي روستايي) آموزش
محور (

تشريحي

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

كارگاه تخصصي برنامه ريزي
492_16_12
روستايي) آموزش محور (

تشريحي

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

پروژه مطالعات روستايي) آموزش
493_16_12
محور (

تشريحي

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 501_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

اقتصاد روستايي
504_16_12
پيشرفته)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 505_16_12مطالعات روستايي

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 061_22_12روشھاي تحليل جمعيت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 017_11_15فناوري اطالعاتIT

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 20 -
ريزي روستايي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 378_16_12مباني جغرافياي روستايي

تﺴتي

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي
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 385_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

اصول و روشھاي برنامه ريزي
418_16_12
روستايي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

جايگاه روستادر مطالعات و برنامه
425_16_12
ريزي منطقه اي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

روشھا وفنون تصميم گيري
539_16_12
دربرنامه ريزي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

مكاتب و بنيانھاي نظري توسعه
540_16_12
وبرنامه ريزي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

 541_16_12حقوق و قوانين روستايي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

بر نامه ريزي محيطي درنواحي
542_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي
543_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

تحليل فضايي روابط شھر و
544_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

برنامه ريزي محيط زيﺴت شھري
550_16_12
درايران)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

رو شھاي تحقيق دربرنامه ريزي
570_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

فناوري ھاي جغرافيايي  GIS , RSتﺴتي و
571_16_12
تشريحي
دربرنامه ريزي روستايي

مديريت راھبردي توسعه
592_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي
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برنامه ريزي مديريت ريﺴك و
593_16_12
مخاطرات در مناطق روستايي

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

مديريت توسعه پايدار كالبدي -
 594_16_12فضايي و اكولوژيك مناطق
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

مديريت توسعه پايدار اجتماعي و
595_16_12
اقتصادي مناطق روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

كارگاه مديريت توسعه پايدار
596_16_12
روستايي

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

 603_16_12سمينار )تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

سياستھاي توسعه مﺴكن
604_16_12
شھري درايران)اموزش محور(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياوبرنامه 28 -
ريزي روستايي-مديريت
توسعه پايدارروستايي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

 378_16_12مباني جغرافياي روستايي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

 385_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

اصول و روشھاي برنامه ريزي
418_16_12
روستايي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

جايگاه روستادر مطالعات و برنامه
425_16_12
ريزي منطقه اي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

روشھا وفنون تصميم گيري
539_16_12
دربرنامه ريزي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري
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مكاتب و بنيانھاي نظري توسعه
540_16_12
وبرنامه ريزي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

 541_16_12حقوق و قوانين روستايي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

بر نامه ريزي محيطي درنواحي
542_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي
543_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

تحليل فضايي روابط شھر و
544_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

برنامه ريزي محيط زيﺴت شھري
550_16_12
درايران)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

رو شھاي تحقيق دربرنامه ريزي
570_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

فناوري ھاي جغرافيايي  GIS , RSتﺴتي و
571_16_12
تشريحي
دربرنامه ريزي روستايي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

تاريخچه و روند تحوالت جامعه
587_16_12
عشايري با تاكيد بر ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

برنامه ريزي توسعه پايدار عشاير
588_16_12
ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

 590_16_12كار آفريني عشايري

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

 591_16_12اقتصاد مناطق عشايري ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

 603_16_12سمينار )تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

 589_16_12تعيين ظرفيت چرا و مديريت مراتع تشريحي

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري
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سياستھاي توسعه مﺴكن
604_16_12
شھري درايران)اموزش محور(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياوبرنامه 29 -
ريزي روستاييسازماندھي مناطق
عشايري

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

 378_16_12مباني جغرافياي روستايي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

 385_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

اصول و روشھاي برنامه ريزي
418_16_12
روستايي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

جايگاه روستادر مطالعات و برنامه
425_16_12
ريزي منطقه اي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

روشھا وفنون تصميم گيري
539_16_12
دربرنامه ريزي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

مكاتب و بنيانھاي نظري توسعه
540_16_12
وبرنامه ريزي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

 541_16_12حقوق و قوانين روستايي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

بر نامه ريزي محيطي درنواحي
542_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي
543_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

تحليل فضايي روابط شھر و
544_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

برنامه ريزي محيط زيﺴت شھري
550_16_12
درايران)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

رو شھاي تحقيق دربرنامه ريزي
570_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

فناوري ھاي جغرافيايي  GIS , RSتﺴتي و
571_16_12
تشريحي
دربرنامه ريزي روستايي

www.PnuNews.com
اقتصادخرد وكالن وبرنامه ريزي
572_16_12
اقتصادي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

توسعه جغرافيا ونظريه ھاي
573_16_12
اقتصادي

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

توان ھاي محيطي واقتصاد فضاي تﺴتي و
574_16_12
تشريحي
روستايي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

 575_16_12برنامه ريزي اقتصاد روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

 576_16_12كارگاه برنامه ريزي اقتصاد فضا

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

 586_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

سياستھاي توسعه مﺴكن
604_16_12
شھري درايران)اموزش محور(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياوبرنامه 31 -
ريزي روستايياقتصادفضا

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

 378_16_12مباني جغرافياي روستايي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

 385_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

اصول و روشھاي برنامه ريزي
418_16_12
روستايي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

جايگاه روستادر مطالعات و برنامه
425_16_12
ريزي منطقه اي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

روشھا وفنون تصميم گيري
539_16_12
دربرنامه ريزي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

مكاتب و بنيانھاي نظري توسعه
540_16_12
وبرنامه ريزي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

 541_16_12حقوق و قوانين روستايي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

بر نامه ريزي محيطي درنواحي
542_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي
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تحليل ھاي آماري دربرنامه ريزي
543_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

تحليل فضايي روابط شھر و
544_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

برنامه ريزي محيط زيﺴت شھري
550_16_12
درايران)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

رو شھاي تحقيق دربرنامه ريزي
570_16_12
روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

فناوري ھاي جغرافيايي  GIS , RSتﺴتي و
571_16_12
تشريحي
دربرنامه ريزي روستايي

 577_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

برنامه ريزي مكان يابي
578_16_12
استقرارگاھھاي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

برنامه ريزي مديريت ريﺴك
579_16_12
ومخاطرات درمناطق روستايي

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

 580_16_12برنامه ريزي مﺴكن روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

برنامه ريزي كالبدي
581_16_12
سكونتگاھھاي روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

 582_16_12كارگاه برنامه ريزي كالبدي

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

سياستھاي توسعه مﺴكن
604_16_12
شھري درايران)اموزش محور(

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياوبرنامه 32 -
ريزي روستايي-برنامه
ريزي كالبدي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

 385_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

 421_16_12روش ھاي تحليل جمعيت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري
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 534_16_12مكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

طبيعت وشھردر تعاليم و فرھنگ
535_16_12
اسالمي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

سياستھاي فضايي دربرنامه
536_16_12
ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

كاربردجغرافياي طبيعي دربرنامه
537_16_12
ريزي شھري

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

مدلھا وفنون تصميم گيري
538_16_12
دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

كاربرد آماروسيﺴتم اطالعات
545_16_12
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

روشھاي تحقيق درجغرافيا
546_16_12
وبرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

 549_16_12برنامه ريزي كاربري اراضي شھري تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

برنامه ريزي محيط زيﺴت شھري
550_16_12
درايران)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

 553_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

برنامه ريزي منطقه اي)آموزش
554_16_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

برنامه ريزي مجتمع ھاي زيﺴتي
556_16_12
و شھرھاي جديد

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

 557_16_12دبد گاھھاي آمايش شھري

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

 558_16_12مديريت شھري وتوسعه فضايي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

 559_16_12كارگاه آمايش شھري ومنطقه اي

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

حقوق وقوانين شھري ومنطقه
602_16_12
اي درايران

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

كاربرد آماروسيﺴتم اطالعات
605_16_12
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياوبرنامه 33 -
ريزي شھري-آمايش
شھري
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 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

 385_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

 421_16_12روش ھاي تحليل جمعيت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

 534_16_12مكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

طبيعت وشھردر تعاليم و فرھنگ
535_16_12
اسالمي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

سياستھاي فضايي دربرنامه
536_16_12
ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

كاربردجغرافياي طبيعي دربرنامه
537_16_12
ريزي شھري

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

مدلھا وفنون تصميم گيري
538_16_12
دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

كاربرد آماروسيﺴتم اطالعات
545_16_12
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

روشھاي تحقيق درجغرافيا
546_16_12
وبرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

ديدگاه ھاي برنامه ريزي محيط
547_16_12
زيﺴت شھري

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

توان ھاي محيطي دربرنامه ريزي
548_16_12
توسعه پايدارشھري

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

ارزيابي پيامدھاي زيﺴت محيطي
551_16_12
برنامه ھاي توسعه شھري

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

كارگاه برنامه ريزي محيط زيﺴت
552_16_12
شھري

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

برنامه ريزي منطقه اي)آموزش
554_16_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

 549_16_12برنامه ريزي كاربري اراضي شھري تﺴتي
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حقوق وقوانين شھري ومنطقه
555_16_12
اي درايران)آموزش محور(

تﺴتي

 583_16_12سمينار )تحقيق وتتبع نظري (

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري
جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

برنامه ريزي محيط زيﺴت شھري
601_16_12
درايران

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

كاربرد آماروسيﺴتم اطالعات
605_16_12
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياوبرنامه 34 -
ريزي شھري-محيط
زيﺴت شھري

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 385_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 421_16_12روش ھاي تحليل جمعيت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 534_16_12مكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

طبيعت وشھردر تعاليم و فرھنگ
535_16_12
اسالمي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

سياستھاي فضايي دربرنامه
536_16_12
ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

كاربردجغرافياي طبيعي دربرنامه
537_16_12
ريزي شھري

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

مدلھا وفنون تصميم گيري
538_16_12
دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

كاربرد آماروسيﺴتم اطالعات
545_16_12
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

روشھاي تحقيق درجغرافيا
546_16_12
وبرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 549_16_12برنامه ريزي كاربري اراضي شھري تﺴتي
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برنامه ريزي منطقه اي)آموزش
554_16_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

برنامه ريزي بافتھاي فرسوده
 564_16_12ومﺴاله دارشھري در
ايران)آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

ديدگاھھا وروشھاي برنامه ريزي
566_16_12
مﺴكن شھري

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

سكونتگاھھاي غيررسمي
567_16_12
دركشورھاي درحال توسعه

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 568_16_12اقتصاد زمين ومﺴكن شھري

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 569_16_12كارگاه برنامه ريزي مﺴكن

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 584_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

سياستھاي توسعه مﺴكن
600_16_12
شھري درايران

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

كاربرد آماروسيﺴتم اطالعات
605_16_12
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياوبرنامه 35 -
ريزي شھري-برنامه
ريزي مﺴكن

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

 385_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

 421_16_12روش ھاي تحليل جمعيت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

 534_16_12مكتبھا ونظريه ھا در جغرافيا

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

طبيعت وشھردر تعاليم و فرھنگ
535_16_12
اسالمي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

سياستھاي فضايي دربرنامه
536_16_12
ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي
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كاربردجغرافياي طبيعي دربرنامه
537_16_12
ريزي شھري

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

مدلھا وفنون تصميم گيري
538_16_12
دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

كاربرد آماروسيﺴتم اطالعات
545_16_12
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

روشھاي تحقيق درجغرافيا
546_16_12
وبرنامه ريزي شھري

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

برنامه ريزي منطقه اي)آموزش
554_16_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

نظريه ھا ورويكردھاو تجارب
560_16_12
بھﺴازي ونوسازي شھري

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

برنامه ريزي وتوانمندسازي
561_16_12
اجتماعات محلي شھري

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

ارزيابي پيامدھاي طرح ھاي
562_16_12
بھﺴازي ونوسازي شھري

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

 563_16_12كارگاه بھﺴازي ونوسازي شھري

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

سياستھاي توسعه مﺴكن
565_16_12
شھري درايران)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

 585_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

 549_16_12برنامه ريزي كاربري اراضي شھري تﺴتي

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

برنامه ريزي بافتھاي فرسوده
599_16_12
ومﺴاله دارشھري درايران

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

كاربرد آماروسيﺴتم اطالعات
605_16_12
جغرافيايي دربرنامه ريزي شھري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياوبرنامه 36 -
ريزي شھري-بھﺴازي
ونوسازي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 042_16_12نقشه خواني

تﺴتي

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري
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 360_16_12كاربردكامپيوتردراقليم شناسي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 395_16_12مباني ژئومورفولوژي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 488_16_12اقليم شناسي ديناميك

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 501_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

مباني آب و ھواشناسي
509_16_12
سينوپتيك

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 510_16_12ھيدرولوژي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 511_16_12مديريت و برنامه ريزي محيطي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

روش ھاي پيشرفته آماري در آب
513_16_12
و ھواشناسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 514_16_12مدل ھاي آب وھوا شناسي

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

كارگاه برنامه نويﺴي ونرم
515_16_12
افزارھاي آب و ھواشناسي

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

كاربرد سنجش ازدور و سيﺴتم
 517_16_12اطالعات جغرافيايي در اقليم
شناسي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 527_16_12آلودگي ھوا وجزيره حرارتي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 508_16_12روش تحقيق در آب و ھواشناسي تﺴتي
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 528_16_12طراحي اقليمي شھر

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 529_16_12مخاطرات آب و ھوايي شھر

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 530_16_12ميكرو كليماي شھر

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

ھيدرولوژي وآب وھوا شناسي
531_16_12
شھري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

تغيير اقليم وكشاورزي)آموزش
532_16_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 533_16_12زبان تخصصي) آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 607_16_12مدل ھاي آب وھوا شناسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

آب وھوا 37 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي شھري

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 042_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 360_16_12كاربردكامپيوتردراقليم شناسي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 395_16_12مباني ژئومورفولوژي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 488_16_12اقليم شناسي ديناميك

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
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 501_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 508_16_12روش تحقيق در آب و ھواشناسي تﺴتي

مباني آب و ھواشناسي
509_16_12
سينوپتيك

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 510_16_12ھيدرولوژي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 511_16_12مديريت و برنامه ريزي محيطي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

روش ھاي پيشرفته آماري در آب
513_16_12
و ھواشناسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 514_16_12مدل ھاي آب وھوا شناسي

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

كارگاه برنامه نويﺴي ونرم
515_16_12
افزارھاي آب و ھواشناسي

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

كاربرد سنجش ازدور و سيﺴتم
 517_16_12اطالعات جغرافيايي در اقليم
شناسي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 522_16_12شيمي جو و تغييرات آن

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

روش ھاي آب وھواشناسي
523_16_12
ديرينه

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 524_16_12گرمايش جھاني و پيامدھاي آن

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

سري ھاي زماني وروشھاي
525_16_12
آماري آشكارسازي تغيير اقليم

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 526_16_12آب وھواي كواترنر

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
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تغيير اقليم وكشاورزي)آموزش
532_16_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 533_16_12زبان تخصصي) آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 607_16_12مدل ھاي آب وھوا شناسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 38 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش
تغييرات آب
)اقليمي(وھوايي
آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 042_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 360_16_12كاربردكامپيوتردراقليم شناسي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 395_16_12مباني ژئومورفولوژي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 488_16_12اقليم شناسي ديناميك

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 501_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

مباني آب و ھواشناسي
509_16_12
سينوپتيك

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 510_16_12ھيدرولوژي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 508_16_12روش تحقيق در آب و ھواشناسي تﺴتي
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 511_16_12مديريت و برنامه ريزي محيطي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

روش ھاي پيشرفته آماري در آب
513_16_12
و ھواشناسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 514_16_12مدل ھاي آب وھوا شناسي

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

كارگاه برنامه نويﺴي ونرم
515_16_12
افزارھاي آب و ھواشناسي

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 516_16_12آب و ھواشناسي شھري

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

كاربرد سنجش ازدور و سيﺴتم
 517_16_12اطالعات جغرافيايي در اقليم
شناسي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 518_16_12آب و ھوا شناسي كشاورزي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 519_16_12آب و ھواشناسي توريﺴم

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 520_16_12آب و ھواشناسي پزشكي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

آب وھواشناسي معماري
521_16_12
ومديريت انرژي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

تغيير اقليم وكشاورزي)آموزش
532_16_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 533_16_12زبان تخصصي) آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 607_16_12مدل ھاي آب وھوا شناسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

آب وھوا 39 -
شناسي)اقليم
شناسي(گرايش آب
وھوا شناسي كاربردي
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 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

روش تحقيق درمطالعات شھري -
124_17_11
منطقه اي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 042_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 057_16_12مباني جغرافياي شھري

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

اصول ومباني برنامه ريزي منطقه
305_16_12
اي )گرايش شھري (

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

مكتب ھاي جغرافيايي )گرايش
306_16_12
شھري (

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

جغرافياي شھري پيشرفته
307_16_12
)گرايش شھري (

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 308_16_12متون تخصصي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

جغرافياي طبيعي
309_16_12
شھر)ژئومورفولوژي (

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

شھرنشيني وبرنامه ريزي شھري
310_16_12
درايران

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

جغرافياي طبيعي شھر)اقليم -
311_16_12
ھيدرولوژي(

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

اصول وروشھاي برنامه ريزي
312_16_12
مجتمع ھاي زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 313_16_12برنامه ريزي شھرھاي جديد

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

تحليلھاي جمعيتي دربرنامه ريزي
314_16_12
شھري

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

تكنيك ھاي پيش بيني دربرنامه
315_16_12
ريزي شھري ومنطقه اي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 316_16_12برنامه ريزي كاربري اراضي شھري تﺴتي
سيﺴتم اطالعات
 317_16_12جغرافيايي) (GISدربرنامه ريزي
شھري ومنطقه اي

تﺴتي

كارگاه برنامه ريزي شھري
318_16_12
ومنطقه اي

تشريحي

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

مباني سيﺴتم اطالعات
402_16_12
جغرافياييGIS

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

كارگاه تحليل فضايي تخصصي
 494_16_12برنامه ريزي شھري) آموزش
محور (

تشريحي

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

كارگاه تخصصي برنامه ريزي
495_16_12
شھري) آموزش محور (

تشريحي

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

پروژه مطالعات شھري) آموزش
496_16_12
محور (

تشريحي

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري
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 501_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

اقتصاد شھري پيشرفته)آموزش
502_16_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 503_16_12مطالعات شھري)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 061_22_12روشھاي تحليل جمعيت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 017_11_15فناوري اطالعاتIT

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

جغرافيا وبرنامه 43 -
ريزي شھري

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 042_16_12نقشه خواني

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 345_16_12مكتب ھاي جغرافيايي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 346_16_12انﺴان ومحيط

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 347_16_12متون تخصصي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 348_16_12اكوسيﺴتمھاي محيطي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

روشھاي اقليم شناسي وتھيه
349_16_12
وتفﺴيرنقشه ھاي اقليمي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 350_16_12روش تحقيق درجغرافياي طبيعي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

كاربردسيﺴتم اطالعات
 351_16_12جغرافيايي GISدرمطالعات
محيطي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 352_16_12ھيدروژئولوژي آبھاي سطحي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 353_16_12ميكروكليماتولوژي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 354_16_12برنامه ريزي محيطي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

نواحي اقليمي ايران وتوانھاي
355_16_12
محيطي آنھا

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي
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 356_16_12اقليم وبحرانھاي محيطي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

كاربرداقليم دربرنامه ريزي
357_16_12
محيطي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 358_16_12واحدھاي ژئومورفولوژي ايران

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 360_16_12كاربردكامپيوتردراقليم شناسي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

كاربرد آمارواحتماالت دراقليم
376_16_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 380_16_12مباني آب و ھوا شناسي١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 395_16_12مباني ژئومورفولوژي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 488_16_12اقليم شناسي ديناميك

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

كارگاه تحليل فضايي تخصصي
497_16_12
اقليم) آموزش محور (

تشريحي

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

كارگاه تخصي برنامه ريزي
498_16_12
اقليمي) آموزش محور (

تشريحي

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

پروژه مطالعات محيطي) آموزش
499_16_12
محور (

تشريحي

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 501_16_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

آب و ھوا شناسي توريﺴم
506_16_12
)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

تحليل سريھاي زماني آب و
507_16_12
ھواشناسي )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جغرافياي طبيعي 55 -
اقليم شناسي(
)دربرنامه ريزي محيطي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 008_17_11روشھاي آماري پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 011_17_12روش تحقيق درروان شناسي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 014_17_12شخصيت )نظريه ھاومفاھيم (

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 070_17_12متون تخصصي
 071_17_12روانشناسي عمومي پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
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072_17_12
074_17_12
075_17_12
076_17_12
077_17_12
078_17_12
079_17_12
080_17_12
081_17_12
082_17_12
083_17_12

تﺴتي و
روانشناسي رشدپيشرفته
تشريحي
تﺴتي و
روشھاي تحقيق پيشرفته
تشريحي
تﺴتي و
انگيزش وھيجان
تشريحي
تﺴتي و
نظريه ھاي شخصيت
تشريحي
تﺴتي و
روانشناسي كودكان استثنايي
تشريحي
تﺴتي و
پﺴيكوفيزيولوژي ونوروپﺴيكولوژي
تشريحي
تﺴتي و
روانشناسي سالمت پيشرفته
تشريحي
مباحث جديددرآسيب شناسي
تﺴتي و
تشريحي
رواني
تﺴتي و
نظريه ھاي يادگيري
تشريحي
تﺴتي و
روانشناسي شناختي
تشريحي
تﺴتي و
روان شناسي اجتماعي پيشرفته
تشريحي

بررسي مقدماتي نظريه ھاي
087_17_12
روان درماني

تﺴتي

كاربردمقدماتي روشھاي درمان
089_17_12
مصاحبه

تشريحي

 188_17_12سمينار)آموزش محور(

تشريحي

 189_17_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي

روانشناسي باليني)آموزش
191_17_12
محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
روانشناسي 20 -
عمومي
مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 075_17_11تحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

بازمھندسي فرآيندھاي كﺴب و
313_18_12
كار

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 314_18_12منطق فازي و ھوش مصنوعي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

تاثير فناوري اطالعات بر سازمان و
315_18_12
مديريت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 322_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

مديريت استراتژيك فناوري
325_18_12
اطالعات

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

سيﺴتم اطالعات مديريت
326_18_12
پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 327_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك
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سيﺴتمھاي برنامه ريزي منابع
329_18_12
سازمان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 344_18_12كﺴب و كار الكترونيكي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 345_18_12خدمات الكترونيكي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 346_18_12دولت الكترونيكي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 347_18_12مديريت زنجيره تامين

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 348_18_12بازاريابي الكترونيكي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 350_18_12مديريت روابط مشتري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 355_18_12مديريت دانش

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 356_18_12فناوري اطالعات

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 357_18_12مديريت رفتارسازماني

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 358_18_12تجزيه و تحليل سيﺴتم

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 359_18_12سيﺴتمھاي اطالعات مديريت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 361_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

تﺴتي و
 349_18_12مﺴائل حقوقي تجارت الكترونيكي
تشريحي

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

روش تحقيق پيشرفته ) آموزش
375_18_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 379_18_12زبان تخصصي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات)كﺴب وكار
)الكترونيك

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي
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 075_17_11تحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

بازمھندسي فرآيندھاي كﺴب و
313_18_12
كار

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 314_18_12منطق فازي و ھوش مصنوعي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

تاثير فناوري اطالعات بر سازمان و
315_18_12
مديريت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 322_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

مديريت استراتژيك فناوري
325_18_12
اطالعات

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

سيﺴتم اطالعات مديريت
326_18_12
پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 327_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

سيﺴتمھاي برنامه ريزي منابع
329_18_12
سازمان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 330_18_12داده كاوي و انبار داده ھا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 332_18_12درگاھھا و دروازه ھا در شبكه

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 333_18_12سيﺴتم مديريت محتوا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

مديريت پروژه ھاي فناوري
تﺴتي و
 334_18_12اطالعات بر اساس الگوي سي ام
تشريحي
ام آي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 335_18_12مديريت منابع اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

روش شناسي پژوھش در
336_18_12
فناوري اطالعات

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 337_18_12معماري سازماني

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 355_18_12مديريت دانش

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 356_18_12فناوري اطالعات

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي
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 357_18_12مديريت رفتارسازماني

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 358_18_12تجزيه و تحليل سيﺴتم

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 359_18_12سيﺴتمھاي اطالعات مديريت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 362_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

روش تحقيق پيشرفته ) آموزش
375_18_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 379_18_12زبان تخصصي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت فناوري 12 -
اطالعات)مديريت منابع
)اطالعاتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 075_17_11تحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

بازمھندسي فرآيندھاي كﺴب و
313_18_12
كار

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 314_18_12منطق فازي و ھوش مصنوعي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

تاثير فناوري اطالعات بر سازمان و
315_18_12
مديريت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 322_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

مديريت استراتژيك فناوري
325_18_12
اطالعات

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

سيﺴتم اطالعات مديريت
326_18_12
پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته
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 327_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

سيﺴتمھاي برنامه ريزي منابع
329_18_12
سازمان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 338_18_12سيﺴتمھاي خبره

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

سيﺴتمھاي پشتيباني تصميم
339_18_12
گيري

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

مھندسي نرم افزار به كمك
340_18_12
كامپيوتر

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

روش شناسي ايجاد سيﺴتمھاي
341_18_12
اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 342_18_12مدلﺴازي اطالعات سازمان

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 355_18_12مديريت دانش

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 356_18_12فناوري اطالعات

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 357_18_12مديريت رفتارسازماني

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 358_18_12تجزيه و تحليل سيﺴتم

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 359_18_12سيﺴتمھاي اطالعات مديريت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 363_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

روش تحقيق پيشرفته ) آموزش
375_18_12
محور (

تﺴتي

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته
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 379_18_12زبان تخصصي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت فناوري 13 -
اطالعات)سيﺴتمھاي
)اطالعاتي پيشرفته

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 075_17_11تحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

بازمھندسي فرآيندھاي كﺴب و
313_18_12
كار

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 314_18_12منطق فازي و ھوش مصنوعي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

تاثير فناوري اطالعات بر سازمان و
315_18_12
مديريت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 322_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

مديريت استراتژيك فناوري
325_18_12
اطالعات

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

سيﺴتم اطالعات مديريت
326_18_12
پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 327_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

سيﺴتمھاي برنامه ريزي منابع
329_18_12
سازمان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 351_18_12استراتژي ھاي مديريت دانش

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 352_18_12مديريت دانش در سازمانھا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 353_18_12فرايندھاي مديريت دانش

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 354_18_12فناوريھاي مديريت دانش

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 355_18_12مديريت دانش

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات
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 356_18_12فناوري اطالعات

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 357_18_12مديريت رفتارسازماني

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 358_18_12تجزيه و تحليل سيﺴتم

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 359_18_12سيﺴتمھاي اطالعات مديريت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 364_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

روش تحقيق پيشرفته ) آموزش
375_18_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 379_18_12زبان تخصصي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت فناوري 14 -
)مديريت دانش(اطالعات

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 026_18_12مباني سازمان ومديريت

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 029_18_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 185_18_12تئوري ھاي مديريت پيشرفته

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 186_18_12فرآيندخطمشي گذاري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 188_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 189_18_12مديريت منابع انﺴاني پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت
190_18_12
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 191_18_12مديريت استراتژيك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 192_18_12تحقيق درعمليات پيشرفته

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 193_18_12تحليل آماري

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

برنامه ريزي استراتژيك نيروي
194_18_12
انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 187_18_12نظامھاي اداري تطبيقي پيشرفته تﺴتي
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 195_18_12مديريت بھره وري نيروي انﺴاني

تﺴتي

سمينارتخصصي درمديريت نيروي
196_18_12
انﺴاني

تشريحي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني
 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

بررسي مﺴائل مديريت دولتي
197_18_12
ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 201_18_12آماروكاربردآن درمديريت

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 309_18_12روش تحقيق) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

انجام پروژه توسط دانشجو در
310_18_12
گرايش مربوطه) آموزش محور(

تشريحي

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 371_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

روش تحقيق ) آموزش محور
 374_18_12ورودي سال تحصيلي  ٩٠-٩١و
بعد از آن(

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 382_18_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 مديريت دولتي 30 -مديريت منابع انﺴاني

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 070_14_12مديريت مالي ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 072_14_12مديريت مالي ٢

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

مباني مديريت اسالمي والگوھاي
117_18_12
آن

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 119_18_12تحقيق درعمليات ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 216_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 217_18_12تحقيق درعمليات پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 218_18_12تحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 219_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 220_18_12مديريت منابع انﺴاني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 221_18_12مديريت استراتژيك پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 223_18_12حﺴابداري مديريت

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 224_18_12بازارشناسي ومﺴائل بازاريابي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي
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سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت
225_18_12
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 295_18_12مديريت سرمايه گذاري ھا

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 296_18_12بازارھا و نھادھاي مالي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 297_18_12حقوق بازرگاني

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 298_18_12سمينار در مديريت مالي

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 305_18_12پروژه) آموزش محور (

تشريحي

بررسي فضاي كﺴب و كار)
306_18_12
آموزش محور (

تشريحي

 376_18_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي
 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي
مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

روش تحقيق كاربردي)آموزش
377_18_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 143_21_12اقتصادمديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 019_25_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مديريت بازرگاني 38 -مديريت مالي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

مباني مديريت اسالمي والگوھاي
117_18_12
آن

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 119_18_12تحقيق درعمليات ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 122_18_12بازاريابي ومديريت بازار

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 145_18_12بازاريابي بين المللي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 216_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 217_18_12تحقيق درعمليات پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 218_18_12تحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 219_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 220_18_12مديريت منابع انﺴاني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 221_18_12مديريت استراتژيك پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 223_18_12حﺴابداري مديريت

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(
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 224_18_12بازارشناسي ومﺴائل بازاريابي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت
225_18_12
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 305_18_12پروژه) آموزش محور (

تشريحي

بررسي فضاي كﺴب و كار)
306_18_12
آموزش محور (

تشريحي

 376_18_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(
 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(
مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

روش تحقيق كاربردي)آموزش
377_18_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 143_21_12اقتصادمديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 019_25_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 038_35_12حقوق بازرگاني بين الملل

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 039_35_12مديريت صادرات و واردات

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

سازمانھاي پولي و مالي بين
040_35_12
الملل

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

سمينار درمﺴائل بازرگاني بين
041_35_12
الملل

تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت بازرگاني 39 -
)بازرگاني بين الملل(

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 122_18_12بازاريابي ومديريت بازار

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 145_18_12بازاريابي بين المللي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(

 216_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(

 217_18_12تحقيق درعمليات پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 218_18_12تحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مباني مديريت اسالمي والگوھاي
تﺴتي
117_18_12
آن
تﺴتي و
 119_18_12تحقيق درعمليات ١
تشريحي

 219_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 220_18_12مديريت منابع انﺴاني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 221_18_12مديريت استراتژيك پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 223_18_12حﺴابداري مديريت

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 224_18_12بازارشناسي ومﺴائل بازاريابي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(

سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت
225_18_12
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(

 305_18_12پروژه) آموزش محور (

تشريحي

مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
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بررسي فضاي كﺴب و كار)
306_18_12
آموزش محور (

تشريحي

 376_18_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

روش تحقيق كاربردي)آموزش
377_18_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 143_21_12اقتصادمديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 019_25_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 021_35_12بررسي رفتارمصرف كننده

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 035_35_12بازاريابي صنعتي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 042_35_12تحقيقات بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 043_35_12سمينار در مﺴائل بازاريابي

تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 086_17_11آماروكاربردآن درمديريت ١

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 066_14_12اصول حﺴابداري ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

مباني مديريت اسالمي والگوھاي
117_18_12
آن

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 119_18_12تحقيق درعمليات ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 121_18_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 122_18_12بازاريابي ومديريت بازار

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 145_18_12بازاريابي بين المللي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 216_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 217_18_12تحقيق درعمليات پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 218_18_12تحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 219_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 220_18_12مديريت منابع انﺴاني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 221_18_12مديريت استراتژيك پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 223_18_12حﺴابداري مديريت

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 224_18_12بازارشناسي ومﺴائل بازاريابي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت
225_18_12
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 40 -
)بازاريابي(
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
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 143_21_12اقتصادمديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 019_25_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 020_35_12تحقيقات بين المللي بازاريابي

تﺴتي و
تشريحي

 021_35_12بررسي رفتارمصرف كننده

تﺴتي

 022_35_12تجارت وبازاريابي الكترونيك

تﺴتي و
تشريحي

 023_35_12بازاريابي صنعتي

تشريحي

 043_35_12سمينار در مﺴائل بازاريابي

تشريحي

 117_11_11رياضيات وكاربردآن درمديريت ١

تﺴتي و
تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 086_17_11آماروكاربردآن درمديريت ١

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

 066_14_12اصول حﺴابداري ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

 1393.10.07يك شنبه

11:00

13:00

12:00

15:00

مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت بازرگاني 44 -
بازاريابي -بازرگاني(
بين الم
مديريت اجرايي 46 -
مديريت اجرايي 46 -

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 118_18_12مباني سازمان ومديريت

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 119_18_12تحقيق درعمليات ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 231_18_12حﺴابداري مديريت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 232_18_12مديريت مالي واقتصادمديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 233_18_12مديريت تكنولوژي و نوآوري

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 234_18_12مديريت طرحھاي توسعه

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 235_18_12مديريت بازاريابي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 236_18_12سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 237_18_12بازرگاني بين الملل

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 238_18_12مھارتھاي عمو مي مديريت

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 239_18_12مﺴائل جاري مديريت

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 243_18_12مديريت استراتژيك بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 244_18_12تحقيقات بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 245_18_12ارتباطات بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 251_18_12زبان تخصصي )مديريت اجرايي(

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مديريت اجرايي 46 -

 006_37_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

سازمانھاي پيچيده ديدگاه
229_18_12
استراتژيك
تحليل رفتار و مديريت منابع
230_18_12
انﺴاني

مديريت اجرايي 46 -

 141_17_11آماروكاربرد آن درمديريت ١

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت اجرايي 46 -

 066_14_12اصول حﺴابداري ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -
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سازمانھاي پيچيده ديدگاه
229_18_12
استراتژيك
تحليل رفتار و مديريت منابع
230_18_12
انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 231_18_12حﺴابداري مديريت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 232_18_12مديريت مالي واقتصادمديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 233_18_12مديريت تكنولوژي و نوآوري

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 234_18_12مديريت طرحھاي توسعه

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 235_18_12مديريت بازاريابي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 236_18_12سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 237_18_12بازرگاني بين الملل

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 46 -

 238_18_12مھارتھاي عمو مي مديريت

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 239_18_12مﺴائل جاري مديريت

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 243_18_12مديريت استراتژيك بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 244_18_12تحقيقات بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 245_18_12ارتباطات بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 251_18_12زبان تخصصي )مديريت اجرايي(

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مديريت اجرايي 46 -

 367_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

مديريت اجرايي 46 -

روش تحقيق پيشرفته ) آموزش
 373_18_12محور ورودي سال تحصيلي -٩١
 ٩٠و بعد از آن(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت اجرايي 46 -

 006_37_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 46 -

 117_11_11رياضيات وكاربردآن درمديريت ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 143_17_11آمار وكاربرد آن درمديريت ١

تﺴتي

 066_14_12اصول حﺴابداري ١
 208_18_12تئوريھاي مديريت ٢
 209_18_12تصميم گيري كمي براي مديران

13:00

15:00

MBAمديريت 47 -
MBAمديريت 47 -

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

MBAمديريت 47 -

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

MBAمديريت 47 -

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

MBAمديريت 47 -

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

MBAمديريت 47 -

 210_18_12مديريت اسالمي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

MBAمديريت 47 -

 211_18_12تفكروديداستراتژيك

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

MBAمديريت 47 -

 212_18_12تئوريھاي مديريت ١

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

MBAمديريت 47 -

مديريت رفتارسازماني ومنابع
213_18_12
انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

MBAمديريت 47 -

 214_18_12مديريت استراتژيك

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

MBAمديريت 47 -

مديريت فناوري اطالعات
215_18_12
وارتباطات

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

MBAمديريت 47 -

 307_18_12روش تحقيق) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

MBAمديريت 47 -

 308_18_12پروژه) آموزش محور (

تشريحي

MBAمديريت 47 -

 365_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

MBAمديريت 47 -
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روش تحقيق پيشرفته ) آموزش
 373_18_12محور ورودي سال تحصيلي -٩١
 ٩٠و بعد از آن(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

MBAمديريت 47 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

MBAمديريت 47 -

 018_25_12زبان تخصصي MBA

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

MBAمديريت 47 -

 001_37_12مديريت مالي وحﺴابداري

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

MBAمديريت 47 -

برنامه ريزي استراتژيك درعمل
002_37_12
)كارگاه (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

MBAمديريت 47 -

 003_37_12مديريت تحول

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

MBAمديريت 47 -

تحليل تطبيقي ازاستراتژيھاي
004_37_12
سازماني موفق وناموفق )كا

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

MBAمديريت 47 -

 006_37_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

MBAمديريت 47 -

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 026_18_12مباني سازمان ومديريت

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 029_18_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 185_18_12تئوري ھاي مديريت پيشرفته

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 186_18_12فرآيندخطمشي گذاري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 188_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 189_18_12مديريت منابع انﺴاني پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت
190_18_12
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 191_18_12مديريت استراتژيك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 192_18_12تحقيق درعمليات پيشرفته

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 193_18_12تحليل آماري

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

بررسي مﺴائل مديريت دولتي
197_18_12
ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 201_18_12آماروكاربردآن درمديريت

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 309_18_12روش تحقيق) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

انجام پروژه توسط دانشجو در
310_18_12
گرايش مربوطه) آموزش محور(

تشريحي

 187_18_12نظامھاي اداري تطبيقي پيشرفته تﺴتي

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا
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 368_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

روش تحقيق ) آموزش محور
 374_18_12ورودي سال تحصيلي  ٩٠-٩١و
بعد از آن(

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 382_18_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 011_34_12حقوق اساسي سازمانھاي دولتي تﺴتي

طراحي وايجادسازمانھاي
012_34_12
متناسب باعصراطالعات

تشريحي

سمينارتحقيقي درموردمﺴائل
013_34_12
سازمانھاي اداري ايران

تشريحي

مديريت دولتي 50 -تشكيالت وروشھا

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 026_18_12مباني سازمان ومديريت

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 029_18_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 185_18_12تئوري ھاي مديريت پيشرفته

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 186_18_12فرآيندخطمشي گذاري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 188_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 189_18_12مديريت منابع انﺴاني پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت
190_18_12
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 191_18_12مديريت استراتژيك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 192_18_12تحقيق درعمليات پيشرفته

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 193_18_12تحليل آماري

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

بررسي مﺴائل مديريت دولتي
197_18_12
ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 201_18_12آماروكاربردآن درمديريت

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 309_18_12روش تحقيق) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 187_18_12نظامھاي اداري تطبيقي پيشرفته تﺴتي
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انجام پروژه توسط دانشجو در
310_18_12
گرايش مربوطه) آموزش محور(

تشريحي

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 369_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

روش تحقيق ) آموزش محور
 374_18_12ورودي سال تحصيلي  ٩٠-٩١و
بعد از آن(

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 381_18_12نظريه و فرآيند تحول سازمان

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 382_18_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

نظريه ھاوفرآيندارتباطات
016_34_12
سازماني

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول

 017_34_12سميناردرمﺴائل رفتاري

تشريحي

 117_11_11رياضيات وكاربردآن درمديريت ١

تﺴتي و
تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 380_18_12روشھاي تحقيق در رفتارسازماني تشريحي

مديريت دولتي 51 -مديريت تحول
 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(
مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 141_17_11آماروكاربرد آن درمديريت ١

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 066_14_12اصول حﺴابداري ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 119_18_12تحقيق درعمليات ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

سازمانھاي پيچيده ديدگاه
229_18_12
استراتژيك

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

تحليل رفتار و مديريت منابع
230_18_12
انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 231_18_12حﺴابداري مديريت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 232_18_12مديريت مالي واقتصادمديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 233_18_12مديريت تكنولوژي و نوآوري

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 234_18_12مديريت طرحھاي توسعه

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 235_18_12مديريت بازاريابي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 236_18_12سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 237_18_12بازرگاني بين الملل

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(
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 238_18_12مھارتھاي عمو مي مديريت

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 239_18_12مﺴائل جاري مديريت

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 243_18_12مديريت استراتژيك بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 244_18_12تحقيقات بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 245_18_12ارتباطات بازاريابي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 251_18_12زبان تخصصي )مديريت اجرايي(

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 307_18_12روش تحقيق) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 308_18_12پروژه) آموزش محور (

تشريحي

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 367_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

روش تحقيق پيشرفته ) آموزش
 373_18_12محور ورودي سال تحصيلي -٩١
 ٩٠و بعد از آن(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 006_37_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مديريت اجرايي 53 -
)بازاريابي و صادرات(

 117_11_11رياضيات وكاربردآن درمديريت ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 141_17_11آماروكاربرد آن درمديريت ١

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 066_14_12اصول حﺴابداري ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 119_18_12تحقيق درعمليات ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

سازمانھاي پيچيده ديدگاه
229_18_12
استراتژيك

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

تحليل رفتار و مديريت منابع
230_18_12
انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 231_18_12حﺴابداري مديريت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 232_18_12مديريت مالي واقتصادمديريت

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 233_18_12مديريت تكنولوژي و نوآوري

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 234_18_12مديريت طرحھاي توسعه

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك
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 235_18_12مديريت بازاريابي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 236_18_12سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 237_18_12بازرگاني بين الملل

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 238_18_12مھارتھاي عمو مي مديريت

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 239_18_12مﺴائل جاري مديريت

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 240_18_12برنامه ريزي استراتژيك

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

مديريت تحول و اجراي برنامه
241_18_12
ھاي استراتژيك

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

تحليل استراتژي ھاي سازمانھاي
242_18_12
موفق و نا موفق

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 251_18_12زبان تخصصي )مديريت اجرايي(

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 307_18_12روش تحقيق) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 308_18_12پروژه) آموزش محور (

تشريحي

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 366_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

روش تحقيق پيشرفته ) آموزش
 373_18_12محور ورودي سال تحصيلي -٩١
 ٩٠و بعد از آن(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 006_37_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

( مديريت اجرايي 54 -
) استراتژيك

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 026_18_12مباني سازمان ومديريت

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 029_18_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 185_18_12تئوري ھاي مديريت پيشرفته

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 186_18_12فرآيندخطمشي گذاري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 188_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 189_18_12مديريت منابع انﺴاني پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 187_18_12نظامھاي اداري تطبيقي پيشرفته تﺴتي
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سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت
190_18_12
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 191_18_12مديريت استراتژيك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 192_18_12تحقيق درعمليات پيشرفته

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 193_18_12تحليل آماري

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

بررسي مﺴائل مديريت دولتي
197_18_12
ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 201_18_12آماروكاربردآن درمديريت

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

بودجه عمومي و بودجه
302_18_12
شركتھاي دولتي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 303_18_12تصميم گيري در مﺴائل مالي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 304_18_12سمينار تحقيقي در مديريت مالي

تشريحي

 309_18_12روش تحقيق) آموزش محور (

تﺴتي

انجام پروژه توسط دانشجو در
310_18_12
گرايش مربوطه) آموزش محور(

تشريحي

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 372_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي
 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

روش تحقيق ) آموزش محور
 374_18_12ورودي سال تحصيلي  ٩٠-٩١و
بعد از آن(

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 382_18_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت دولتي 57 -مديريت مالي دولتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 026_18_12مباني سازمان ومديريت

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 029_18_12روش تحقيق درمديريت

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 185_18_12تئوري ھاي مديريت پيشرفته

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 186_18_12فرآيندخطمشي گذاري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 187_18_12نظامھاي اداري تطبيقي پيشرفته تﺴتي
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 188_18_12مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 189_18_12مديريت منابع انﺴاني پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

سيﺴتمھاي اطالعاتي مديريت
190_18_12
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 191_18_12مديريت استراتژيك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 192_18_12تحقيق درعمليات پيشرفته

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 193_18_12تحليل آماري

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

بررسي مﺴائل مديريت دولتي
197_18_12
ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 201_18_12آماروكاربردآن درمديريت

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 299_18_12نظريه ھاي سيﺴتمي

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

كاربرد فن آوري اطالعات در
301_18_12
سازمان

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 309_18_12روش تحقيق) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

انجام پروژه توسط دانشجو در
310_18_12
گرايش مربوطه) آموزش محور(

تشريحي

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 370_18_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 300_18_12سيﺴتمھاي اطالعاتي استراتژيك تشريحي

روش تحقيق ) آموزش محور
 374_18_12ورودي سال تحصيلي  ٩٠-٩١و
بعد از آن(

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 382_18_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 مديريت دولتي 58 -مديريت سيﺴتمھاي
اطالعاتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي
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روش تحقيق پيشرفته در علوم
383_18_12
رفتاري)مديريت منابع انﺴاني(

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 384_18_12مديريت راھبردي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

كارمنديابي ،انتخاب و توسعه
385_18_12
منابع انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 386_18_12مباني سازمان و مديريت

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 387_18_12مديريت منابع انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 388_18_12تحليل ھاي آماري

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 389_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 390_18_12مديريت رفتار سازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

مديريت منابع انﺴاني در بﺴتر
391_18_12
فناروري اطالعات

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

مطالعات تطبيقي مديريت منابع
392_18_12
انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

مديريت منابع انﺴاني در قرآن،
393_18_12
حديث و نھج البالغه

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

مفروضات و الگوھاي مديريت
394_18_12
اسالمي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

مديريت عملكرد و بھره وري در
395_18_12
منابع انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

نظريه پردازي در مديريت منابع
396_18_12
انﺴاني

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

طراحي نظام ھاي جبران خدمات
397_18_12
با رويكرد اسالمي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

رھبري و تحول سازماني از
398_18_12
ديدگاه اسالم

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 399_18_12روش تحقيق)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 400_18_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي
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مباني حكومت اسالمي و واليت
401_18_12
فقيه) آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت منابع 59 -
انﺴاني-مديريت منابع
انﺴاني اسالمي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 001_19_12منطق قديم )ارسطويي (

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 002_19_12حكمت مشاء )(١

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 003_19_12حكمت متعاليه )(١

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 004_19_12حكمت اشراق )(١

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 005_19_12زبان انگليﺴي تخصصي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 006_19_12حكمت مشاء٢

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 007_19_12حكمت اشراق ٢

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 008_19_12حكمت متعاليه ٢

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 009_19_12كالم معتزله و اشاعره و اماميه

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 010_19_12حكمت متعاليه ٣

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 011_19_12حكمت متعاليه ۴

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

استنباطھاي فلﺴفي و كالمي از
012_19_12
قرآن و حديث

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 013_19_12مباني فلﺴفي علم كالم

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 203_20_12حكمت مشاء ١

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 214_20_12حكمت اشراق ١

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 316_20_12منطق جديد

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 469_20_12حكمت متعاليه ١

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 470_20_12حكمت متعاليه ٢

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 610_20_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

 614_20_12كالم اسالمي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
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 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 247_12_12زبان خارجه

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 248_12_12فلﺴفه مالصدرا١

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 203_20_12حكمت مشاء ١

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 214_20_12حكمت اشراق ١

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 308_20_12منطق قديم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 309_20_12مﺴائل كالمي جديد

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 310_20_12فلﺴفه مشاء ١

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 311_20_12فلﺴفه اشراق ١

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 312_20_12فلﺴفه غرب ١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 313_20_12فلﺴفه مشاء ٢

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 314_20_12فلﺴفه مالصدرا٢

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 315_20_12فلﺴفه اشراق ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 316_20_12منطق جديد

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 317_20_12فلﺴفه غرب ٢

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 469_20_12حكمت متعاليه ١

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 470_20_12حكمت متعاليه ٢

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 662_20_12فلﺴفه تطبيقي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

 663_20_12فلﺴفه مالصدرا )(٣

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 664_20_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 665_20_12كالم معتزله و اشاعره و اماميه

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

فلﺴفه وكالم 10 -
اسالمي)گرايش
)فلﺴفه اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
فلﺴفه وحكمت 29 -
اسالمي
الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 247_12_12زبان خارجه

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 248_12_12فلﺴفه مالصدرا١

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 203_20_12حكمت مشاء ١

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 214_20_12حكمت اشراق ١

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 308_20_12منطق قديم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي
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 309_20_12مﺴائل كالمي جديد

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 310_20_12فلﺴفه مشاء ١

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 311_20_12فلﺴفه اشراق ١

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 312_20_12فلﺴفه غرب ١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 313_20_12فلﺴفه مشاء ٢

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 314_20_12فلﺴفه مالصدرا٢

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 315_20_12فلﺴفه اشراق ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 316_20_12منطق جديد

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 317_20_12فلﺴفه غرب ٢

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 318_20_12فلﺴفه مالصدرا٣

تﺴتي

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 469_20_12حكمت متعاليه ١

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 470_20_12حكمت متعاليه ٢

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 601_20_12سمينار  ) ١آموزش محور (

تشريحي

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 602_20_12سمينار  ) ٢آموزش محور (

تشريحي

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 610_20_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 614_20_12كالم اسالمي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي

 058_25_12زبان تخصصي

تشريحي

الھيات ومعارف 30 -
اسالمي-فلﺴفه و كالم
اسالمي
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 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 187_20_12كليات علم رجال

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 196_20_12جوامع حديثي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 384_20_12تاريخ حديث

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 385_20_12تفﺴيرقرآن ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 386_20_12علوم قرآني ١

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 387_20_12فقه الحديث

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 388_20_12مفردات قرآن ١

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 389_20_12تفﺴيرقرآن ٢

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 390_20_12علوم قرآني ٢

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 391_20_12روشھاي تفﺴيري

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 392_20_12علوم قرآني ٣

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 393_20_12تفﺴيرقرآن ٣

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 394_20_12مفردات قرآن ٢

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 395_20_12تاريخ قرآن

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 480_20_12تاريخ قرآن)(١

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 481_20_12علوم بالغي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 482_20_12درايه الحديث

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 483_20_12تفﺴير ترتيبي قرآن كريم١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 484_20_12تفﺴير موضوعي قرآن كريم١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 487_20_12مكاتب وروشھاي تفﺴير قرآن١

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

سمينار با موضوع مباحث جديد در
595_20_12
علوم قرآن) آموزش محور (

تشريحي

نقد و بررسي آراي رجالي)
596_20_12
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
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 659_20_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 059_25_12زبان خارجي

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
الھيات ومعارف 40 -
اسالمي-علوم قرآن و
حديث
نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 080_20_12علوم بالغي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 097_20_12درايه الحديث

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 136_20_12روش تحقيق درعلوم اسالمي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 140_20_12قرائت ودرك متون عربي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 188_20_12شناخت نھج البالغه ١

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 326_20_12علوم بالغي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 327_20_12نحوكاربردي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 328_20_12تاثيرنھج البالغه برادب پارسي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 329_20_12علوم نھج البالغه ١

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 330_20_12زبان انگليﺴي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 338_20_12نقدادبي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 339_20_12تاريخ تمدن

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 340_20_12تاريخ تحليلي حضرت امير)ع (١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 341_20_12علوم نھج البالغه ٢

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 342_20_12توحيد

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 343_20_12تاريخ تحليلي حضرت امير)ع (٢

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

تاريخ سياسي واجتماعي اسالم
344_20_12
تا۴١١ه.ق

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 345_20_12نبوت وامامت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 346_20_12معاد

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 351_20_12مباني فھم ونقدالحديث

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 325_20_12متون ادبي درراستاي نھج البالغه تﺴتي
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سمينار مباحث موضوعي در
 603_20_12معارف وعلوم نھج البالغه)آموزش تشريحي
محور(
انﺴان شناسي از ديدگاه نھج
604_20_12
البالغه)آموزش محور(

تﺴتي

سمينار)تحقيق وتتبع
608_20_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي
نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

نھج البالغه )اصول 41 -
) دين ومعارف علوي
اخالق

 352_20_12انﺴان شناسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 353_20_12كليات فلﺴفه اخالق

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 354_20_12آشنايي بامتون اخالق اسالمي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 356_20_12اخالق مقايﺴه اي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 357_20_12تاريخ فلﺴفه اخالق

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 358_20_12فرااخالق

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 362_20_12مباني اخالقي جھاني

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 363_20_12دين واخالق

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 366_20_12اخالق اسالمي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 465_20_12اخالق خانواده

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 591_20_12سمينار ) ١آموزش محور (

تشريحي

 592_20_12سمينار ) ٢آموزش محور (

تشريحي

 612_20_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق

 615_20_12اخالق پزشكي ) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_36_12فلﺴفه اخالق درتفكرغربي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 002_36_12فلﺴفه اخالق درتفكراسالمي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 003_36_12متافيزيك عمومي درغرب

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

آشنايي با متون اخالق به زبان
018_36_12
انگليﺴي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 020_36_12اخالق زيﺴت محيطي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 030_36_12فلﺴفه اسالمي ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 033_36_12نظريه ھاي اخالقي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 034_36_12نظريه ھاي اخالقي١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 144_20_12كليات عرفان اسالمي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

آشنايي باتاريخ وروشھاي
145_20_12
تفﺴيرقرآن

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 209_20_12فلﺴفه اخالق

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 352_20_12انﺴان شناسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق

)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق
)فلﺴفه 45 -
) اخالق

اخالق )فلﺴفه 45 -
) اخالق
اخالق )فلﺴفه 45 -
) اخالق
اخالق )فلﺴفه 45 -
) اخالق
اخالق )فلﺴفه 45 -
) اخالق
اخالق )فلﺴفه 45 -
) اخالق
اخالق )اخالق 47 -
)اسالمي
اخالق )اخالق 47 -
)اسالمي
اخالق )اخالق 47 -
)اسالمي
اخالق )اخالق 47 -
)اسالمي
اخالق )اخالق 47 -
)اسالمي
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 354_20_12آشنايي بامتون اخالق اسالمي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 465_20_12اخالق خانواده

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 466_20_12كليات فلﺴفه

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

آشنايي بامتون اخالق به زبان
467_20_12
انگليﺴي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 468_20_12كليات فلﺴفه اخالق

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 593_20_12سمينار ) ١آموزش محور (

تشريحي

 594_20_12سمينار ) ٢آموزش محور (

تشريحي

 611_20_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق

 615_20_12اخالق پزشكي ) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_36_12فلﺴفه اخالق درتفكرغربي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 021_36_12نظام اخالقي اسالم

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 022_36_12اخالق و عرفان

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 023_36_12آيات اخالقي قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 024_36_12اخالق زمامداري

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 025_36_12اخالق اسالمي فردي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 026_36_12اخالق اسالمي اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مباني و روش ھاي تربيتي در
027_36_12
اسالم

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 029_36_12روانشناسي رشد

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق
اخالق

)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي
)اخالق 47 -
)اسالمي

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 249_12_12زبان خارجي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 023_20_12مبادي فقه واصول

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 237_20_12فقه ۵

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 368_20_12مباحث اصول ١

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 369_20_12فقه استداللي ١

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 370_20_12آيات االحكام

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 371_20_12مباحث اصول ٢

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي
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 372_20_12فقه استداللي ٢

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 373_20_12قواعدفقه ١

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 374_20_12مباحث اصول ٣

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 375_20_12فقه استداللي ٣

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 376_20_12قواعدفقه ٢

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 377_20_12فقه تطبيقي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 490_20_12اصول فقه ۴

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 572_20_12فقه ۴

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 597_20_12سمينار ) ١آموزش محور (

تشريحي

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 598_20_12سمينار  ) ٢آموزش محور (

تشريحي

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 609_20_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

روش تحقيق و ماخذشناسي)
613_20_12
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

الھيات ومعارف 50 -
اسالمي-فقه و مباني
حقوق اسالمي

 136_17_11پايان نامه ھاي ناتمام

تشريحي

 151_17_12روانشناسي

تﺴتي و
تشريحي

 005_36_12فلﺴفه اخالق

تﺴتي و
تشريحي

 006_36_12مباني نظري اخالق اسالمي

تﺴتي و
تشريحي

 007_36_12انﺴان شناسي

تﺴتي و
تشريحي

 008_36_12آشنايي بامتون اخالق اسالمي

تﺴتي و
تشريحي

اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
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 009_36_12اخالق وعرفان

تﺴتي و
تشريحي

 010_36_12نظام تربيتي اسالم

تﺴتي و
تشريحي

اخالق مقايﺴه اي ١ديني
011_36_12
وغيرديني

تﺴتي و
تشريحي

 012_36_12اخالق مقايﺴه اي ٢بين االديان

تﺴتي و
تشريحي

 013_36_12اخالق فردي

تﺴتي و
تشريحي

 014_36_12اخالق اجتماعي

تﺴتي و
تشريحي

 015_36_12اخالق كاربردي ١

تﺴتي و
تشريحي

 016_36_12اخالق كاربردي ٢

تﺴتي و
تشريحي

 017_36_12پايان نامه

تﺴتي و
تشريحي

 030_36_12فلﺴفه اسالمي ١

تﺴتي

 035_36_12متون انگليﺴي اخالق

تﺴتي و
تشريحي

 036_36_12روش تحقيق

تﺴتي و
تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
اخالق )اخالق 64 -
اسالمي (آموزش
الكترونيكي
علوم اقتصادي 11 -

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

علوم اقتصادي 11 -

 097_21_12اقتصادسنجي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

 123_21_12اقتصادخردميانه ٢

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

 124_21_12اقتصادكالن ميانه ٢

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

 126_21_12اقتصادخرد

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

 127_21_12رياضيات براي اقتصاد

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

 128_21_12اقتصادسنجي)ارشد(

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

روش تحقيق كاربردبﺴته ھاي
129_21_12
نرم افزاري

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

موضوعات انتخابي
130_21_12
دراقتصاداسالمي
 131_21_12اقتصادكالن

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

علوم اقتصادي 11 -

 135_21_12اقتصادتوسعه

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

علوم اقتصادي 11 -

 137_21_12اقتصادپولي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

علوم اقتصادي 11 -

 138_21_12اقتصادمحيطزيﺴت

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

 139_21_12اقتصادصنعتي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

 140_21_12اقتصادمنابع

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

 141_21_12مباني فقھي اقتصاداسالم

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

سمينار بانكداري اسالمي)
166_21_12
آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

 167_21_12اقتصاد ايران) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

علوم اقتصادي 11 -

 168_21_12اقتصاد حقوق) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

علوم اقتصادي 11 -

 169_21_12نظريه بازيھا) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

علوم اقتصادي 11 -

www.PnuNews.com
سمينار موضوعات انتخابي در
170_21_12
اقتصاد اسالمي) آموزش محور (

تشريحي

علوم اقتصادي 11 -

سمينار )تحقيق وتتبع
179_21_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

علوم اقتصادي 11 -

 190_21_12تجارت بين الملل)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

علوم اقتصادي 11 -

پول و بانكداري الكترونيكي)
192_21_12
آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

علوم اقتصادي 11 -

 012_25_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

علوم اقتصادي 11 -

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

اقتصاد اسالمي 22 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

اقتصاد اسالمي 22 -

 097_21_12اقتصادسنجي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

اقتصاد اسالمي 22 -

 123_21_12اقتصادخردميانه ٢

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

اقتصاد اسالمي 22 -

 124_21_12اقتصادكالن ميانه ٢

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

اقتصاد اسالمي 22 -

تحليل تطبيقي انديشه ھاي
172_21_12
اقتصادي متفكرين مﺴلمان

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

اقتصاد اسالمي 22 -

نظريه اسالمي اقتصاد كالن
173_21_12
اسالمي ميانه

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

اقتصاد اسالمي 22 -

 174_21_12اقتصادسنجي ميانه

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

اقتصاد اسالمي 22 -

نظريه اسالمي اقتصاد خرد
175_21_12
اسالمي ميانه

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

اقتصاد اسالمي 22 -

 177_21_12روش شناسي اقتصاد اسالمي

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

اقتصاد اسالمي 22 -

 178_21_12نقد نظريه ھاي اقتصاد سنتي

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

اقتصاد اسالمي 22 -

اقتصاد ايران و نظريه اقتصاد
181_21_12
اسالمي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

اقتصاد اسالمي 22 -

 182_21_12نظام پولي و مالي اسالمي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

اقتصاد اسالمي 22 -

توسعه و برنامه ريزي اقتصادي با
183_21_12
مباني اسالمي

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

اقتصاد اسالمي 22 -

 184_21_12مديريت مالي اسالمي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

اقتصاد اسالمي 22 -

 185_21_12نظام بانكداري اسالمي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

اقتصاد اسالمي 22 -

بانكداري اسالمي بين الملل)
186_21_12
آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

اقتصاد اسالمي 22 -

تجربه اقتصاد اسالمي در عصر
188_21_12
حاضر) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

اقتصاد اسالمي 22 -

 189_21_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

اقتصاد اسالمي 22 -

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 001_15_11كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 209_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

مباني جامعه شناسي -مفاھيم
002_22_12
اساسي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 019_22_12آماردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(
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 021_22_12روش تحقيق نظري

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

جامعه شناسي
022_22_12
قشرھاونابرابريھاي اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 033_22_12جامعه شناسي سياسي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

بينش ھاي جامعه شناسي
070_27_12
)١تاريخ تفكرات جامعه شناسي(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 071_27_12توسعه اجتماعي اقتصادي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 073_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٢

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 075_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٣

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 082_27_12جامعه شناسي شھري )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

جامعه شناسي ارتباطات ورسانه
089_27_12
ھا

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

جامعه شناسي انحرافات
101_27_12
وكجرويھاي اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

روشھاي پيشرفته آماري ھمراه
105_27_12
بابرنامه ھاي كامپيوتري

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 109_27_12جامعه شناسي جوانان

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

جامعه شناسي زنان ومﺴائل
110_27_12
خانواده

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

روشھاي تحقيق كيفي درجامعه
113_27_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

روشھاي تحقيق كمي درجامعه
114_27_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

جامعه شناسي مﺴائل آموزش
115_27_12
عالي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

علوم اجتماعي 50 -
) جامعه شناسي(

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

حقوق بين الملل 30 -

 080_14_12سمينار)ارشدحقوق بين الملل (

تشريحي

حقوق بين الملل 30 -

 084_27_12جامعه شناسي كاروشغل )ارشد( تﺴتي

 111_27_12جامعه شناسي مﺴائل اجتماعي تﺴتي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

حقوق بين الملل 30 -

 020_23_12مقدمه علم حقوق

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

حقوق بين الملل 30 -

 021_23_12حقوق جزاي عمومي ١

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

حقوق بين الملل 30 -

 022_23_12حقوق اساسي ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

حقوق بين الملل 30 -

 025_23_12حقوق بين الملل عمومي ١

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 032_23_12حقوق مدني ٣كليات قراردادھا

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

حقوق بين الملل 30 -
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 037_23_12حقوق بين الملل عمومي ٢

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 085_23_12متون حقوقي به زبان خارجي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 086_23_12حقوق بين الملل اسالمي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 087_23_12حقوق درياھا

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 088_23_12حقوق جزاي بين الملل

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 089_23_12حقوق معاھدات

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

حقوق بين الملل 30 -

 090_23_12حقوق بين الملل اقتصادي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 091_23_12مﺴئوليت بين المللي )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 092_23_12نظام بين المللي حقوق بشر

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

حقوق بين الملل 30 -

 094_23_12حقوق تجارت بين الملل

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

حقوق بين الملل 30 -

روشھاي حقوقي حل وفصل
095_23_12
اختالفات بين المللي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

حقوق بين الملل 30 -

 096_23_12سازمانھاي بين المللي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 097_23_12حقوق بين الملل خصوصي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

حقوق بين الملل 30 -

حقوق مخاصمات مﺴلحانه
098_23_12
)ارشد(

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 100_23_12حقوق ديپلماتيك كنﺴولي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

حقوق بين الملل 30 -

 102_23_12حقوق دريايي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

حقوق بين الملل 30 -

 103_23_12حقوق بين الملل ھواوفضا

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 104_23_12مﺴئوليت مدني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

حقوق بين الملل 30 -

 105_23_12حقوق بين الملل محيط زيﺴت

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

حقوق بين الملل 30 -

 178_23_12روش تحقيق پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

حقوق بين الملل 30 -

 199_23_12سمينار) آموزش محور (

تشريحي

حقوق بين الملل 30 -

سمينار)تحقيق وتتبع
202_23_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

حقوق بين الملل 30 -

تاريخ تحوالت حقوق بين الملل
204_23_12
)آموزش محور(

تﺴتي

 136_17_11پايان نامه ھاي ناتمام

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 021_23_12حقوق جزاي عمومي ١

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 024_23_12حقوق جزاي عمومي ٢

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 028_23_12حقوق جزاي عمومي ٣

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 030_23_12حقوق اساسي ٢

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 033_23_12جرم شناسي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 034_23_12حقوق جزاي اختصاصي ١

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 036_23_12حقوق جزاي اختصاصي ٢

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 043_23_12آيين دادرسي كيفري ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 049_23_12آيين دادرسي كيفري ٢

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 050_23_12حقوق جزاي اختصاصي ٣

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 106_23_12حقوق جزاي عمومي ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

حقوق بين الملل 30 -
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
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 107_23_12جرم شناسي

تﺴتي

 108_23_12متون حقوقي ٢

تﺴتي و
تشريحي

 109_23_12آيين دادرسي كيفري

تﺴتي

 110_23_12حقوق جزاي اختصاصي ١
 111_23_12تاريخ حقوق كيفري
 112_23_12آيات االحكام

 1393.10.28يك شنبه

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

08:30

12:00

10:30

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 113_23_12پليس علمي وكشف جرائم

تﺴتي

 114_23_12حقوق كيفري اقتصادي

تﺴتي

 116_23_12روان شناسي جنايي )ارشد(

تﺴتي

 117_23_12متون فقه جزايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

 1393.10.14يك شنبه

13:00

13:00

15:00

15:00

 118_23_12فلﺴفه حقوق

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 119_23_12حقوق جزاي بين الملل )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 120_23_12مﺴئوليت مدني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 121_23_12تاريخ تحوالت حقوق كيفري

تﺴتي و
تشريحي

 122_23_12جامعه شناسي جنايي

تﺴتي

 123_23_12پزشكي قانوني )ارشد(

تﺴتي

 124_23_12حقوق جزاي عمومي )٢ارشد(
 125_23_12اصول فقه )٢ارشد(

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

سمينار)ارشدحقوق جزاوجرم
126_23_12
شناسي (

تشريحي

پايان نامه )ارشدحقوق جزاوجرم
127_23_12
شناسي (

تشريحي

 128_23_12اصول فقه ١

تﺴتي

 131_23_12متون حقوقي ١به زبان خارجي

تﺴتي

 010_25_12متون حقوقي به زبان خارجي

تﺴتي و
تشريحي

 136_17_11پايان نامه ھاي ناتمام

تشريحي

حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 287_20_12اصول فقه ١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 290_20_12اصول فقه ٢

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 021_23_12حقوق جزاي عمومي ١

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 024_23_12حقوق جزاي عمومي ٢

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 028_23_12حقوق جزاي عمومي ٣

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 030_23_12حقوق اساسي ٢

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 033_23_12جرم شناسي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 034_23_12حقوق جزاي اختصاصي ١

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 036_23_12حقوق جزاي اختصاصي ٢

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 043_23_12آيين دادرسي كيفري ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 049_23_12آيين دادرسي كيفري ٢

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
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 050_23_12حقوق جزاي اختصاصي ٣

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 106_23_12حقوق جزاي عمومي ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 107_23_12جرم شناسي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 109_23_12آيين دادرسي كيفري

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 110_23_12حقوق جزاي اختصاصي ١
 112_23_12آيات االحكام

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 113_23_12پليس علمي وكشف جرائم

تﺴتي

 114_23_12حقوق كيفري اقتصادي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 116_23_12روان شناسي جنايي )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 118_23_12فلﺴفه حقوق

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 119_23_12حقوق جزاي بين الملل )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 120_23_12مﺴئوليت مدني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 122_23_12جامعه شناسي جنايي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 123_23_12پزشكي قانوني )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

سمينار)ارشدحقوق جزاوجرم
126_23_12
شناسي (

تشريحي

پايان نامه )ارشدحقوق جزاوجرم
127_23_12
شناسي (

تشريحي

 128_23_12اصول فقه ١

تﺴتي

 129_23_12اصول فقه ٢

تﺴتي

حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي

 130_23_12متون فقه جزايي ١

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 131_23_12متون حقوقي ١به زبان خارجي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 132_23_12ادله اثبات دعوي كيفري

تﺴتي

 133_23_12متون فقه جزايي ٢

تﺴتي

 134_23_12حقوق جزاي عمومي ٢

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 135_23_12متون حقوقي ٢به زبان خارجي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 136_23_12حقوق اسالمي تطبيقي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 137_23_12روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 138_23_12جرائم ناقص

تﺴتي

 139_23_12حقوق بانكي

تﺴتي و
تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي

 287_20_12اصول فقه ١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 290_20_12اصول فقه ٢

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 021_23_12حقوق جزاي عمومي ١

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 034_23_12حقوق جزاي اختصاصي ١

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 036_23_12حقوق جزاي اختصاصي ٢

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
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 043_23_12آيين دادرسي كيفري ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 049_23_12آيين دادرسي كيفري ٢

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 050_23_12حقوق جزاي اختصاصي ٣

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 106_23_12حقوق جزاي عمومي ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 107_23_12جرم شناسي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 109_23_12آيين دادرسي كيفري

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 113_23_12پليس علمي وكشف جرائم

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 116_23_12روان شناسي جنايي )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 118_23_12فلﺴفه حقوق

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 119_23_12حقوق جزاي بين الملل )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 120_23_12مﺴئوليت مدني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 122_23_12جامعه شناسي جنايي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 123_23_12پزشكي قانوني )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

سمينار)ارشدحقوق جزاوجرم
126_23_12
شناسي (

تشريحي

 130_23_12متون فقه جزايي ١

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 131_23_12متون حقوقي ١به زبان خارجي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 133_23_12متون فقه جزايي ٢

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 135_23_12متون حقوقي ٢به زبان خارجي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 136_23_12حقوق اسالمي تطبيقي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 137_23_12روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 179_23_12حقوق جزاي اختصاصي١

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 185_23_12حقوق جزاي عمومي ٢

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 199_23_12سمينار) آموزش محور (

تشريحي

سمينار)تحقيق وتتبع
202_23_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

حقوق جزاي اختصاصي
206_23_12
)٢آموزش محور(

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 177_23_12حقوق جزاي اختصاصي تطبييقي تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق جزاوجرم 32 -
شناسي
حقوق خصوصي 33 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

حقوق خصوصي 33 -

 027_23_12حقوق مدني ٢اموال ومالكيت

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

 032_23_12حقوق مدني ٣كليات قراردادھا

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

حقوق مدني ۶عقودمعين قﺴمت
047_23_12
)الف (

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

 053_23_12آيين دادرسي مدني ٣

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

حقوق خصوصي 33 -

 056_23_12حقوق تجارت ٣

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

 060_23_12ادله اثبات دعوي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

 118_23_12فلﺴفه حقوق

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

www.PnuNews.com
 140_23_12اصول فقه ٢

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

حقوق خصوصي 33 -

 141_23_12متون فقه ٢

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

حقوق خصوصي 33 -

 142_23_12حقوق تجارت

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

حقوق خصوصي 33 -

 143_23_12آيين دادرسي مدني

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

 144_23_12حقوق مدني ٢

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

حقوق خصوصي 33 -

 145_23_12حقوق مدني ١

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

حقوق بين الملل خصوصي
146_23_12
)تعارض قوانين (

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

حقوق خصوصي 33 -

 147_23_12مﺴئوليت مدني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

حقوق خصوصي 33 -

 148_23_12متون فقه ١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

 149_23_12اصول فقه ١

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

 150_23_12متون حقوقي به زبان خارجه

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

حقوق خصوصي 33 -

 151_23_12قواعدفقه

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

حقوق خصوصي 33 -

 152_23_12داوريھاي بين المللي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

حقوق خصوصي 33 -

 153_23_12حقوق دريايي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

 154_23_12حقوق تجارت بين الملل

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

حقوق خصوصي 33 -

 155_23_12سمينار

تشريحي

حقوق خصوصي 33 -

 158_23_12حقوق اسالمي تطبيقي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

حقوق خصوصي 33 -

 159_23_12آيين نگارش آراء قضايي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

حقوق خصوصي 33 -

 160_23_12اجراي احكام واسناد

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

حقوق خصوصي 33 -

 161_23_12حقوق رقابت تجاري

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

حقوق خصوصي 33 -

 199_23_12سمينار) آموزش محور (

تشريحي

حقوق خصوصي 33 -

سمينار)تحقيق وتتبع
202_23_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

حقوق خصوصي 33 -

حقوق مدني تطبيقي)آموزش
203_23_12
محور(

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

حقوق خصوصي 33 -
علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

مباني علم اطالع رساني
048_24_12
)كتابداري(

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 049_24_12روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 050_24_12ذخيره وبازيابي اطالعات

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 052_24_12مرجع شناسي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات
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مديريت مجموعه )منابع چاپي
053_24_12
والكترونيكي (

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

فھرست نويﺴي ورده بندي
054_24_12
پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 055_24_12چكيده نويﺴي ونمايه سازي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 056_24_12جﺴتجودرمنابع اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 057_24_12اينترنت وشبكه ھاي اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 058_24_12آماردركتابداري واطالع رساني

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 059_24_12اصول وروش ھاي مطالعه مﺴتقل تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 065_24_12كتابخانه ھاي ديجيتالي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 066_24_12سمينارتحقيق

تشريحي

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 067_24_12كارورزي

تشريحي

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

طراحي مديريت نظامھا و
069_24_12
پايگاھھاي اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 070_24_12سازماندھي مواد

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

مديريت اطالعات و دانش) آموزش
071_24_12
محور (

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 072_24_12داده پردازي) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

سمينار )تحقيق وتتبع
090_24_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

نظريه و روشھاي خدمات مرجع
091_24_12
)آموزش محور(

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 049_24_12روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 066_24_12سمينارتحقيق

تشريحي

علوم كتابداري و 23 -
اطالع رساني ) مديريت
)فناوري اطالعات
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
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08:30

10:30
12:00

علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي

 067_24_12كارورزي

تشريحي

 070_24_12سازماندھي مواد

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

 073_24_12مديريت آرشيو

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

تكنولوژي اطالعات و سيﺴتم
074_24_12
ھاي اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 075_24_12داده پردازي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 077_24_12مطالعه مﺴتقل

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 078_24_12نمايه سازي وچكيده نويﺴي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

سازمان واداره مراكز مدارك
079_24_12
وكتابخانه ھاي تخصصي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

مراكز اطالع رساني ملي وبين
080_24_12
المللي

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 082_24_12مجموعه سازي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 083_24_12مباني كتابداري

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 084_24_12ذخيره وبازيابي اطالعات

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 085_24_12مرجع شناسي اختصاصي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 087_24_12آمار

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مرجع شناسي عمومي )فارسي
088_24_12
وغير فارسي(

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

سمينار )تحقيق وتتبع
090_24_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

نظريه و روشھاي خدمات مرجع
091_24_12
)آموزش محور(

تﺴتي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 049_24_12روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 066_24_12سمينارتحقيق

تشريحي

 112_24_12مباني كتابداري وعلم اطالعات

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 113_24_12كتابخانه ھا وجامعه اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 114_24_12آمار در كتابداري وعلم اطالعات

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 115_24_12كتابخانهھاي عمومي و جامعه

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

علم اطالعات و 25 -
دانش شناسي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
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طراحي و برنامهريزي خدمات
116_24_12
فرانھادي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

منابع و خدمات اطالعاتي علوم
117_24_12
اسالمي و انﺴاني

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 118_24_12سازماندھي مواد

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 119_24_12مرجع شناسي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 120_24_12مديريت كتابخانهھاي عمومي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

منابع اطالعات عمومي –
121_24_12
اجتماعي الكترونيكي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 122_24_12مديريت منابع چند رسانهاي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 123_24_12اطالعات و انتشارات دولتي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

سمينار تحقيق) ٢تحقيق و تتبع
124_24_12
نظري(

تشريحي

 125_24_12تاريخ وادبيات شفاھي ومحلي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 127_24_12ذخيره وبازيابي اطالعات

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 109_16_11سمينار

تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 055_12_12نگارش پيشرفته

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 061_12_12كليات زبان شناسي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 088_12_12روش تدريس زبان انگليﺴي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 091_12_12اصول وروش تحقيق ٢

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 092_12_12آزمون سازي زبان انگليﺴي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 232_12_12آواشناسي آموزشي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

اصول وروش تدريس زبانھاي
233_12_12
خارجي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 235_12_12نگارش پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 271_12_12سمينار)٢آموزش محور(

تشريحي
 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

272_12_12

)اموزش محور( Callتشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 045_25_12مﺴائل زبان شناسي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
علم اطالعات 26 -
ودانش شناسيمطالعات كتابخانه ھاي
عمومي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
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تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 047_25_12اصول و روش تدريس مھارتھا
 048_25_12آزمون سازي زبان خارجي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

روش تحقيق درمﺴائل آموزش
049_25_12
زبان

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 050_25_12روانشناسي زبان

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

زبان شناسي مقابله اي وتجزيه
051_25_12
وتحليل خطاھا

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 052_25_12انگليﺴي بااھداف ويژه

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 053_25_12تدريس عملي

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 055_25_12ترجمه متون اسالمي

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 056_25_12تجزيه وتحليل كالم

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

زبانشناسي كاربردي )آموزش
128_25_12
محور(
سمينار)تحقيق وتتبع
129_25_12
نظري()آموزش محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

تشريحي

 120_17_11آماردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 136_17_11پايان نامه ھاي ناتمام

تشريحي

 209_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

نظريه ھاي جامعه شناسي
052_27_12
پيشرفته ١

تﺴتي و
تشريحي

 053_27_12جامعه شناسي علم وتكنولوژي

تﺴتي

جامعه شناسي آموزش وپرورش
054_27_12
)ارشد(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
جامعه شناسي 10 -
جامعه شناسي 10 -

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -
جامعه شناسي 10 -

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 10 -
جامعه شناسي 10 -

تﺴتي و
 055_27_12قشربندي اجتماعي
تشريحي
تﺴتي و
 056_27_12نظريه جامعه شناسي پيشرفته ٢
تشريحي
تﺴتي و
 057_27_12روش تحقيق ١
تشريحي
سمينارجامعه شناسي شھري
058_27_12
ياروستايي باخانواده

آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي
آموزش زبان 11 -
انگليﺴي

جامعه شناسي 10 -
جامعه شناسي 10 -
جامعه شناسي 10 -

تﺴتي و
تشريحي

جامعه شناسي 10 -

 060_27_12جامعه شناسي معرفتي

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 062_27_12جامعه شناسي دين

تﺴتي

انديشه ھاي اجتماعي متفكران
063_27_12
مﺴلمان

تﺴتي و
تشريحي

جامعه شناسي 10 -

 064_27_12پايان نامه

تﺴتي و
تشريحي

جامعه شناسي 10 -

 065_27_12مباني جمعيت شناسي

تﺴتي

جامعه شناسي 10 -

 066_27_12تكنيكھاي خاص تحقيق

تﺴتي و
تشريحي

جامعه شناسي 10 -

مباني جامعه شناسي )مفاھيم
067_27_12
اساسي (١

تﺴتي و
تشريحي

جامعه شناسي 10 -

مباني جامعه شناسي )مفاھيم
068_27_12
اساسي (٢

تﺴتي

جامعه شناسي 10 -

 091_27_12مباني مردم شناسي

تﺴتي

جامعه شناسي 10 -

 096_27_12كاربردجمعيت شناسي

تﺴتي و
تشريحي

جامعه شناسي 10 -

 059_27_12جامعه شناسي انقالبات

 061_27_12روش تحقيق ٢

جامعه شناسي 10 -
جامعه شناسي 10 -
جامعه شناسي 10 -
 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 10 -
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 098_27_12جامعه شناسي سياسي

تﺴتي و
تشريحي

جامعه شناسي 10 -

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جامعه شناسي 10 -

 001_15_11كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

 120_17_11آماردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 10 -

 209_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جامعه شناسي 10 -

مباني جامعه شناسي -مفاھيم
002_22_12
اساسي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

 021_22_12روش تحقيق نظري

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 10 -

جامعه شناسي
022_22_12
قشرھاونابرابريھاي اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

بينش ھاي جامعه شناسي
070_27_12
)١تاريخ تفكرات جامعه شناسي(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

 071_27_12توسعه اجتماعي اقتصادي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

 073_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٢

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

 075_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٣

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

 082_27_12جامعه شناسي شھري )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 10 -

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 10 -

جامعه شناسي ارتباطات ورسانه
089_27_12
ھا

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 10 -

جامعه شناسي انحرافات
101_27_12
وكجرويھاي اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

روشھاي پيشرفته آماري ھمراه
105_27_12
بابرنامه ھاي كامپيوتري

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 10 -

 109_27_12جامعه شناسي جوانان

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

جامعه شناسي زنان ومﺴائل
110_27_12
خانواده

تﺴتي

 084_27_12جامعه شناسي كاروشغل )ارشد( تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 10 -

روشھاي تحقيق كيفي درجامعه
113_27_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 10 -

روشھاي تحقيق كمي درجامعه
114_27_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 10 -

جامعه شناسي مﺴائل آموزش
115_27_12
عالي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

جامعه شناسي علم و تكنولوژي)
125_27_12
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 10 -

 126_27_12سمينار) آموزش محور (

تشريحي

 111_27_12جامعه شناسي مﺴائل اجتماعي تﺴتي

جھاني شدن ومﺴائل
130_27_12
توسعه)آموزش محوز(
سمينار )تحقيق وتتبع
131_27_12
نظري(آموزش محور
 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تﺴتي

جامعه شناسي 10 -
 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 10 -

تشريحي

جامعه شناسي 10 -

تشريحي

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي
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 001_15_11كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 209_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

مباني جامعه شناسي -مفاھيم
002_22_12
اساسي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 019_22_12آماردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 021_22_12روش تحقيق نظري

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

جامعه شناسي
022_22_12
قشرھاونابرابريھاي اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 053_27_12جامعه شناسي علم وتكنولوژي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 062_27_12جامعه شناسي دين

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

فلﺴفه وروش شناسي علوم
069_27_12
اجتماعي

تﺴتي

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

بينش ھاي جامعه شناسي
070_27_12
)١تاريخ تفكرات جامعه شناسي(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 071_27_12توسعه اجتماعي اقتصادي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي
جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 072_27_12نظريه ھاي روانشناسي اجتماعي تﺴتي

 073_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٢

تﺴتي

روش ھاي تحقيق درجامعه
074_27_12
شناسي

تﺴتي

 075_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٣

تﺴتي

آماراستنباطي ،كاربردرايانه
076_27_12
وتكنيكھاي خاص تحقيق

تﺴتي

 084_27_12جامعه شناسي كاروشغل )ارشد( تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي
جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي
جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

www.PnuNews.com
 088_27_12برنامه ريزي شھري

تﺴتي

جامعه شناسي ارتباطات ورسانه
089_27_12
ھا

تﺴتي

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 093_27_12مﺴائل اجتماعي درجوامع شھري تﺴتي

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 094_27_12تامين ورفاه اجتماعي

تﺴتي

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 095_27_12روانشناسي صنعتي

تﺴتي

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 126_27_12سمينار) آموزش محور (

تشريحي

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

جھاني شدن ومﺴائل
130_27_12
توسعه)آموزش محوز(

تﺴتي

سمينار )تحقيق وتتبع
131_27_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 13 -
حوزه مطالعات شھري
صنعتي

 001_15_11كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 209_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

مباني جامعه شناسي -مفاھيم
002_22_12
اساسي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 019_22_12آماردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 021_22_12روش تحقيق نظري

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

جامعه شناسي
022_22_12
قشرھاونابرابريھاي اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 062_27_12جامعه شناسي دين

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

بينش ھاي جامعه شناسي
070_27_12
)١تاريخ تفكرات جامعه شناسي(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي
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 071_27_12توسعه اجتماعي اقتصادي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 073_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٢

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 075_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٣

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 082_27_12جامعه شناسي شھري )ارشد(

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

جامعه شناسي ارتباطات ورسانه
089_27_12
ھا

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

جامعه شناسي انحرافات
101_27_12
وكجرويھاي اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

روشھاي پيشرفته آماري ھمراه
105_27_12
بابرنامه ھاي كامپيوتري

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 109_27_12جامعه شناسي جوانان

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

جامعه شناسي زنان ومﺴائل
110_27_12
خانواده

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

روشھاي تحقيق كيفي درجامعه
113_27_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

روشھاي تحقيق كمي درجامعه
114_27_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

جامعه شناسي علم و تكنولوژي)
125_27_12
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 126_27_12سمينار) آموزش محور (

تشريحي

جھاني شدن ومﺴائل
130_27_12
توسعه)آموزش محوز(

تﺴتي

سمينار )تحقيق وتتبع
131_27_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 084_27_12جامعه شناسي كاروشغل )ارشد( تﺴتي

 111_27_12جامعه شناسي مﺴائل اجتماعي تﺴتي

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 16 -
جامعه شناسي(
) مﺴائل اجتماعي
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 001_15_11كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 209_12_12زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

مباني جامعه شناسي -مفاھيم
002_22_12
اساسي ٢

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 019_22_12آماردرعلوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 021_22_12روش تحقيق نظري

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

جامعه شناسي
022_22_12
قشرھاونابرابريھاي اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 053_27_12جامعه شناسي علم وتكنولوژي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 062_27_12جامعه شناسي دين

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

بينش ھاي جامعه شناسي
070_27_12
)١تاريخ تفكرات جامعه شناسي(

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 071_27_12توسعه اجتماعي اقتصادي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 073_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٢

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 075_27_12بينش ھاي جامعه شناسي ٣

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 081_27_12توسعه پايدار

تﺴتي

 084_27_12جامعه شناسي كاروشغل )ارشد( تﺴتي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(
 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 103_27_12نظريه ھاي رفاه

تﺴتي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 104_27_12جھاني شدن ومﺴائل توسعه

تﺴتي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

روشھاي پيشرفته آماري ھمراه
105_27_12
بابرنامه ھاي كامپيوتري

تﺴتي

 106_27_12نظريه ھاي توسعه

تﺴتي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

مﺴائل اجتماعي نوسازي
107_27_12
وفرانوسازي

تﺴتي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

روشھاي تحقيق كيفي درجامعه
113_27_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

روشھاي تحقيق كمي درجامعه
114_27_12
شناسي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 126_27_12سمينار) آموزش محور (

تشريحي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(
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جامعه شناسي شھري) آموزش
127_27_12
محور (

تﺴتي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

جامعه شناسي انحرافات
 129_27_12وكجروي ھاي اجتماعي )آموزش
محور (

تﺴتي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

سمينار )تحقيق وتتبع
131_27_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

جامعه شناسي 17 -
) گرايش توسعه(

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

تاريخ تشيع 11 -

 403_20_12مفھوم وتاريخ پيدايش تشيع

تﺴتي

 404_20_12متون كھن عربي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 405_20_12سيره ائمه ١

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

تاريخ تشيع 11 -

 406_20_12فلﺴفه علم تاريخ

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 407_20_12روش تحقيق وماخذشناسي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 408_20_12سيره ائمه ٢

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 409_20_12تاريخ سياسي شيعه ١

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 410_20_12نقدمتون تاريخي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 411_20_12علم وآموزش درجھان تشيع

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 412_20_12تاريخ اجتماعي شيعه ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 413_20_12فرق شيعه

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 415_20_12كالم

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 599_20_12سمينار ) آموزش محور (

تشريحي

تاريخ تشيع 11 -

تاريخ اجتماعي شيعه  ) ٢آموزش
600_20_12
محور (

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

تاريخ تشيع 11 -

 060_25_12زبان انگليﺴي ١

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 061_25_12زبان انگليﺴي ٢

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

مكاتب تاريخ نگاري درتمدن
122_29_12
اسالمي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 123_29_12تاريخ سياسي شيعه ٢

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 124_29_12تشيع درآثارمﺴتشرقان

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 125_29_12روش شناسي تاريخي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 126_29_12تاريخ زندگي پيامبر)ص (

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

سمينار)تحقيق وتتبع
145_29_12
نظري(آموزش محور

تشريحي

تاريخ تشيع 11 -

سير انديشه ھاي سياسي و
اجتماعي در جھان اسالم)با تكيه
148_29_12
بر انديشه ھاي شيعه(آموزش
محور

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

تاريخ اجتماعي شيعه) ٢آموزش
149_29_12
محور(

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ تشيع 11 -

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

تاريخ-تاريخ

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

قرائت متون تاريخي به زبان
017_29_12
فارسي ١

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 030_29_12تاريخ اروپادرقرون وسطي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 036_29_12كليات ومباني علم تاريخ

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 038_29_12تاريخ اروپادرقرون جديد

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

تاريخ-تاريخ
تاريخ-تاريخ
تاريخ-تاريخ
تاريخ-تاريخ
تاريخ-تاريخ

ايران 13 -
اسالمي
ايران 13 -
اسالمي
ايران 13 -
اسالمي
ايران 13 -
اسالمي
ايران 13 -
اسالمي
ايران 13 -
اسالمي
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تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

شناخت ونقدمنابع وماخذايران
046_29_12
بعدازاسالم

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 061_29_12مباني تاريخ اجتماعي ايران

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 067_29_12فلﺴفه تاريخ

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

زبان عربي )قرائت متون تاريخي
068_29_12
به زبان عربي (

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

نقدوبررسي تاريخ ايران ازسقوط
069_29_12
ساسانيان تاآغاز خالفت عباسي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

زبان خارجي ١باتكيه برنثرومتون
070_29_12
تاريخي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

نقدوبررسي تاريخ ايران ازخالفت
071_29_12
عباسي تاسقوطبغداد

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

نقدوبررسي تاريخ مغوالن -
072_29_12
تيموريان وحكومت ھاي محلي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

شناخت روشھاي تحقيق درتاريخ
073_29_12
)سمينار(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

 074_29_12تاريخ تمدن وفرھنگ اسالمي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي
تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي
تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

زبان خارجي ٢باتكيه برنثرمتون
075_29_12
تاريخي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

نقدوبررسي تاريخ ايران ازصفويان
076_29_12
تاظھورقاجاريه

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

ايران درعھدقاجاريه باتكيه
 077_29_12برمناسبات خارجي ونھضت
مشروطيت

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

 078_29_12تاريخ معاصرايران

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي
تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

شناسايي ومطالعه اسنادوكتيبه
079_29_12
ھا

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

بررسي جنبشھاي مردمي
 080_29_12يكصدساله اخير)بطورخاص
انقالب اسالمي(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 143_29_12سمينار)آموزش محور(

تشريحي

كليات تاريخ وتمدن شبه قاره
146_29_12
ھند)آموزش محور(

تﺴتي

سمينار)تحقيق وتتبع
147_29_12
نظري()آموزش محور(

تشريحي

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي
تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ ايران 13 -
اسالمي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

تاريخ اسالم ازميالدپيامبراكرم
023_29_12
تا۴١ھجري

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

تاريخ تحوالت سياسي اجتماعي
028_29_12
..ازسال چھلم

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

تاريخ تحوالت سياسي جھان
034_29_12
اسالم ازسال ٢٢٧تاسقوطبغداد

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 040_29_12تاريخ زندگاني ائمه معصومين )ع ( تﺴتي
تاريخ تحوالت سياسي جھان
044_29_12
اسالم ازقرن ھفتم تادھم ھجري

تﺴتي

www.PnuNews.com
شناخت ونقدمنابع وماخذايران
046_29_12
بعدازاسالم

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 067_29_12فلﺴفه تاريخ

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

زبان عربي )قرائت متون تاريخي
068_29_12
به زبان عربي (

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 074_29_12تاريخ تمدن وفرھنگ اسالمي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

شناسايي ومطالعه اسنادوكتيبه
079_29_12
ھا

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

بررسي جنبشھاي مردمي
 080_29_12يكصدساله اخير)بطورخاص
انقالب اسالمي(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 150_29_12سيره نبوي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

زبان خارجي ) (١با تكيه بر ترجمه
151_29_12
متون تاريخي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 159_29_12سيره علوي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

نقد و بررسي تاريخ اسالم تا پايان
160_29_12
عباسيان

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

شناخت روشھاي تحقيق در تاريخ
161_29_12
)سمينار(

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

زبان خارجي  ٢با تكيه بر نثر و
163_29_12
متون تاريخي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

ملل و نحل با تكيه بر مﺴائل
164_29_12
اجتماعي و سياسي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

سير انديشه ھاي سياسي و
 165_29_12اجتماعي در جھان اسالم )با تكيه
بر انديشه ھاي شيعي (

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

تاريخ اسالم در آسياي مركزي و
166_29_12
شبه قاره ھند

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 169_29_12تاريخ از نظر قرآن

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 170_29_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

تاريخ-تاريخ اسالم 17 -

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_30_12صرف ١

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 002_30_12مكالمه ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 006_30_12متون نظم ونثرمعاصر١

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 017_30_12انشاء ١
 054_30_12متون تخصصي انگليﺴي
 055_30_12مباحث صرفي و نحوي
شعر عربي از آغاز تا پايان دوره
056_30_12
اموي
نثر عربي از آغاز تا پايان دوره
057_30_12
اموي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 062_30_12شعر عربي در دوره عباسي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 063_30_12نثر عربي در دوره عباسي

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 064_30_12نقد ادبي و مكاتب نقدي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
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 065_30_12مباحث علوم بالغي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 066_30_12مباحث زبان شناسي عربي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 067_30_12روش تحقيق و سمينار

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 068_30_12شعر دوره معاصر

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 069_30_12نثر دوره معاصر

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 070_30_12تفاسير ادبي قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 071_30_12ادبيات داستاني

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 072_30_12ادبيات عرفاني

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 126_30_12سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 127_30_12ادبيات تطبيقي ) آموزش محور (

تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
زبان و ادبيات 13 -
عربي-ادبيات عربي
علوم سياسي 14 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

علوم سياسي 14 -

 003_27_12جامعه شناسي سياسي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

 001_31_12مباني علم سياست

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

تحوالت سياسي واجتماعي ايران
004_31_12
از١٣٢٠تا١٣۵٧

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

تاريخ انديشه ھاي سياسي
 006_31_12درغرب قبل ازافالطون تاقرن
بيﺴتم)(١

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

 053_31_12جامعه شناسي سياسي)ارشد(

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

سمينار انقالب اسالمي ايران و
 054_31_12بازتاب آن بر مﺴائل استراتژي
منطقه و جھان

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

 055_31_12فقه سياسي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

سمينار مﺴائل كشورھاي جھان
056_31_12
سوم

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

 057_31_12روش تحقيق در علوم سياسي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

كاربرد نظريات سياسي در قرن
058_31_12
بيﺴتم

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

روابط خارجي ايران باقدرتھاي
059_31_12
بزرگ از١٣٢٠تا ١٣۵٧

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

نظريه ھاي مختلف در روابط بين
061_31_12
الملل

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

سمينار جنبشھاي اسالمي
 062_31_12درقرن بيﺴتم وتاثير انقالب
اسالمي برآنھا

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

 064_31_12مﺴائل استراتژي معاصر

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

روابط متقابل دولتھاي خاورميانه
067_31_12
با توجه به نفوذ قدرتھاي بزرگ

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

افكار سياسي در ايران و جھان
068_31_12
اسالم) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

علوم سياسي 14 -

 060_31_12نظريه ھاي جديد در علم سياست تﺴتي

 069_31_12مﺴائل خاورميانه) آموزش محور ( تﺴتي
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 070_31_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

 050_21_11شناخت محيطزيﺴت

علوم سياسي 14 -

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 014_11_12روشھاوفنون تدريس

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت

مقدمات روش تحقيق درعلوم
019_11_12
تربيتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

زبان تخصصي
179_12_12
(Environmental)Education

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

اصول ومفاھيم آموزش
001_40_12
محيطزيﺴت

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

تھيه وتوليدموادووسايل پيشرفته
002_40_12
آموزش محيطزيﺴت

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

اصول وروش ھاي برنامه ريزي
003_40_12
درسي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 004_40_12آموزش براي توسعه پايدار

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 009_40_12آشنايي بامفاھيم محيطزيﺴت

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 010_40_12سميناردرآموزش محيطزيﺴت

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

برنامه ريزي براي نظام آموزشي
011_40_12
ومنطبق بانيازھاي زيﺴتمح

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

آموزش محيط 11 -
زيﺴت

روش تحقيق پيشرفته درآموزش
012_40_12
محيطزيﺴت

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

آموزش محيط 11 -
زيﺴت

 013_40_12آموزش ھمگاني محيطزيﺴت

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

آموزش محيط 11 -
زيﺴت

مباني برنامه ريزي آموزشي
014_40_12
ومديريت محيطزيﺴت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

آموزش محيط 11 -
زيﺴت

 020_40_12اخالق زيﺴت محيطي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 026_40_12اكولوژي عمومي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

اصول مباني سيﺴتم اطالعات
027_40_12
جغرافيايي)GISآموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 028_40_12آمايش سرزمين) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 029_40_12سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 120_15_11گرافيك كامپيوتري ١

تﺴتي و
تشريحي

005_40_12
006_40_12
007_40_12
008_40_12

قوانين حقوقي وحقوق
محيطزيﺴت
نظريه ھاوكاربردھاي آموزش
محيطزيﺴت
روشھاي تدريس ويژه آموزش
محيطزيﺴت
روشھاي سنجش وارزشيابي
آموزشي

آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت

آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
آموزش محيط 11 -
زيﺴت
مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي
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 150_15_11مھندسي نرم افزار٢

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 154_15_11سيﺴتم ھاي چندرسانه اي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 156_15_11ھوش مصنوعي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 001_10_13فشرده سازي اطالعات

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 002_10_13مديريت توسعه نرم افزار

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 003_10_13ارتباطات تصويري

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 004_10_13گرافيك كامپيوتري پبشرفته

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 005_10_13طراحي واسط كاربر

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 006_10_13پويانمايي و پويانمايي سه بعدي

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 007_10_13روش تحقيق و سمينار

تشريحي

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 008_10_13ساخت محيط ھاي مجازي

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 009_10_13شبكه ھاي چندرسانه اي

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

پردازش گفتار ديجيتال براي چند
011_10_13
رسانه اي ھا

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 014_10_13سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 015_10_13بينايي ماشين ) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

مباحث پيشرفته در چندرسانه اي
016_10_13
) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

مھندسي فناوري 10 -
اطالعات-سيﺴتمھاي
چند رسانه اي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي
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 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 001_13_13رياضيات عالي مھندسي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 024_13_13ھيدروليك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 025_13_13روش اجزاء محدود

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 026_13_13طراحي ھيدروليكي سازه ھا

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 027_13_13سدھاي خاكي

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 028_13_13سمينار

تشريحي

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي
 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 030_13_13مدلھاي ھيدروليكي

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 031_13_13ھيدرو ديناميك

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 032_13_13سدھاي بتني

تشريحي

 029_13_13روش ھاي عددي در مھندسي آب تشريحي

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي
 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 038_13_13استاتيك

تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 046_13_13مكانيك سياالت

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (-
049_13_13
آموزش محور

تشريحي

 033_13_13زمين شناسي مھندسي پيشرفته تشريحي

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

مدلھاي ھيدروليكي) آموزش
050_13_13
محور (

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 051_13_13مكانيك خاك

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 055_13_13ھيدروليك و آزمايشگاه

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

زمين شناسي مھندسي
085_13_13
پيشرفته) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 207_13_13آبھاي زيرزميني

تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 10 -سازه ھاي ھيدروليكي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 009_22_11مقاومت مصالح ١

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_13_13رياضيات عالي مھندسي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 002_13_13طرح ھندسي راه پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 003_13_13طرح روسازي پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
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 004_13_13مھندسي ترافيك پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 005_13_13مديريت و نگھداري راه

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 006_13_13سمينار

تشريحي

 007_13_13طراحي فرودگاه

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 008_13_13تحقيق در عمليات

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 014_13_13تكنولوژي عالي بتن

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 015_13_13آزمايشگاه قير و آسفالت

تشريحي

 016_13_13طرح و محاسبه راه آھن

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 020_13_13راھﺴازي

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 021_13_13روسازي راه

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 022_13_13مھندسي پي

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

تكنولوژي حمل و نقل )آموزش
036_13_13
محور(

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 051_13_13مكانيك خاك

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

زمين شناسي مھندسي
083_13_13
پيشرفته) آموزش محور (

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 084_13_13سمينار  ) ٢آموزش محور (

تشريحي

 086_13_13سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (

تشريحي

اصول و كاربرد فتوگرامتري ،
087_13_13
دوركاوي و ) GISآموزش محور(

تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري
مھندسي عمران 11 -راه وترابري

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_13_13رياضيات عالي مھندسي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 051_13_13مكانيك خاك

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 054_13_13تحليل سازه ١

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 059_13_13سازه ھاي بتن آرمه ١

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 060_13_13سازه ھاي فوالدي ١

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

 157_13_13روش اجزاء محدود

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 158_13_13ديناميك سازه ھا

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 164_13_13تئوري االستيﺴيته و پالستيﺴيته

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 165_13_13پايداري سازه ھا

تشريحي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 166_13_13سمينار

تشريحي

 167_13_13سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

مھندسي عمران 11 -راه وترابري
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه

طراحي غيرارتجاعي )خميري(
168_13_13
سازه ھا )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 17 -سازه

بھﺴازي سازه ھاي آسيب ديده
169_13_13
در زلزله )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 17 -سازه

 170_13_13مھندسي پي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

 مھندسي عمران 17 -سازه
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 171_13_13سازه ھاي بتن آرمه پيشرفته

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

 172_13_13سازه ھاي فلزي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 173_13_13تئوري صفحات و پوسته ھا

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 174_13_13طراحي ساختمانھا در برابر زلزله

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 189_13_13سازه ھاي فضايي

تشريحي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 190_13_13آزمايشگاه سازه

تشريحي

 208_13_13مھندسي زلزله

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 209_13_13اندركنش خاك و سازه

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 053_13_13تكنولوژي بتن

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 057_13_13متره و برآورد و پروژه

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 106_13_13روش ھاي اجراي ساختمان

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 122_13_13مقررات ملي ساختمان

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

ماشين آالت ساختماني در
133_13_13
راھﺴازي

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 175_13_13اصول و مقررات پيمان

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 176_13_13تحليل و طراحي سيﺴتمھا

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 177_13_13سمينار

تشريحي

 180_13_13سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 181_13_13كاربرد رايانه در مديريت ساخت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 182_13_13مديريت مالي و حﺴابداري پروژه

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 183_13_13روشھاي ساخت ٢

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

 185_13_13تكنولوژي عالي بتن

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

روشھاي برنامه ريزي و كنترل
186_13_13
پروژه

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 187_13_13روشھاي ساخت ١

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 188_13_13مديريت ماشين آالت ساخت

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 17 -سازه
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
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 204_13_13تحقيق در عمليات

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 205_13_13روش تحقيق

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

مباحث منتخب در مھندسي و
206_13_13
مديريت ساخت )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مديريت كارگاه و ايمني )آموزش
222_13_13
محور(

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 046_14_13اقتصاد مھندسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
 مھندسي عمران 18 -مھندسي و مديريت
ساخت
مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 411_11_11رياضيات مھندسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 028_13_13سمينار

تشريحي

 046_13_13مكانيك سياالت

تشريحي

سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (-
049_13_13
آموزش محور

تشريحي

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت
 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت
مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 055_13_13ھيدروليك و آزمايشگاه

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 056_13_13مھندسي محيط زيﺴت

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 192_13_13تصفيه آب

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

شناخت و برنامه ريزي محيط
193_13_13
زيﺴت

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 194_13_13آلودگي ھوا و روشھاي كنترل آن

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 202_13_13تصفيه فاضالب

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

آلودگيھاي مواد زايد جامد و
203_13_13
روشھاي كنترل آن

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 215_13_13تصفيه فاضالب صنعتي

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 216_13_13انتقال و توزيع آب

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

جمع آوري و كنترل فاضالب وآب
217_13_13
ھاي سطحي

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 218_13_13آلودگي خاك

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

اندازه گيري و ارزشيابي
219_13_13
آلودگيھاي ھوا

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت
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 220_13_13ميكروبيولوژي آب و فاضالب

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

فرايندھاي فيزيكي و شميايي و
221_13_13
بيولوژيكي

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

طراحي تصفيه خانه آب و فاضالب-
223_13_13
آموزش محور

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي عمران 19 -محيط زيﺴت

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_13_13رياضيات عالي مھندسي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

 028_13_13سمينار

تشريحي

 043_13_13مقاومت مصالح ١

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 046_13_13مكانيك سياالت

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (-
049_13_13
آموزش محور

تشريحي

 051_13_13مكانيك خاك

تشريحي

 052_13_13آزمايشگاه مكانيك خاك

تشريحي

مھندسي عمران 20 -خاك وپي
 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 157_13_13روش اجزاء محدود

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

 191_13_13مھندسي پي

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 195_13_13مكانيك خاك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

 196_13_13مھندسي پي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

 197_13_13ديناميك خاك

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

 200_13_13سدھاي خاكي

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 201_13_13ژئوتكنيك دريايي

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

 211_13_13مھندسي تونل

تشريحي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 212_13_13تحقيقات محلي در ساختگاه

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

 213_13_13آزمايشگاه مكانيك خاك پيشرفته

تشريحي

 214_13_13آزمايشگاه مكانيك سنگ

تشريحي

 224_13_13روش ھاي عددي در مكانيك خاك

تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 210_13_13زمين شناسي مھندسي پيشرفته تشريحي

مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 001_22_11تحقيق درعمليات ١

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 002_22_11آمارواحتمال مھندسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 015_22_11طرح ريزي واحدھاي صنعتي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

 024_22_11تحليل سيﺴتم ھا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 043_22_11سميناروروش تحقيق

تشريحي

مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي عمران 20 -خاك وپي
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
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 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_14_13مديريت كيفيت وبھره وري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

برنامه ريزي استراتژيك براي
002_14_13
مديران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

 003_14_13مديريت منابع انﺴاني

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 004_14_13اقتصاد خرد براي مديران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 005_14_13سيﺴتمھاي ديناميكي ١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 006_14_13احتمال وآمار مھندسي پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

تصميم گيري با معيارھاي چند
007_14_13
گانه

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 025_14_13مديريت عمليات

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 026_14_13سازماندھي ورھبري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 027_14_13سيﺴتم ھاي اطالعاتي مديريت

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 029_14_13اقتصاد سنجي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 030_14_13بازار يابي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

سمينار )تحقيق تتبع
039_14_13
نظري(آموزش محور

تشريحي

 040_14_13دادهكاوي )آموزش محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

روشھاي فراابتكاري)آموزش
041_14_13
محور(

تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 111_11_11برنامه ريزي خطي پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 10 -مديريت سيﺴتم وبھره
وري
مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي
مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 181_15_11شبيه سازي كامپيوتري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 001_22_11تحقيق درعمليات ١

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 002_22_11آمارواحتمال مھندسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 015_22_11طرح ريزي واحدھاي صنعتي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي
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 040_22_11سيﺴتم ھاي صف

تﺴتي و
تشريحي

 043_22_11سميناروروش تحقيق

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي
مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 024_21_12اقتصادعمومي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 008_14_13برنامه ريزي رياضي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 009_14_13اقتصاد سنجي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 010_14_13تئوري تصميم گيري

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 011_14_13برنامه ريزي حمل ونقل

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 012_14_13فرآيندھاي احتمالي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 013_14_13برنامه ريزي استراتژيك

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 017_14_13اقتصاد خرد پيشرفته١

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 018_14_13اقتصاد كالن پيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 021_14_13توسعه ورشد

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 023_14_13سيﺴتم ھاي ديناميكي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

كامپيوتر ومديريت داده ھا
024_14_13
واطالعات

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

سمينار )تحقيق تتبع
039_14_13
نظري(آموزش محور

تشريحي

اقتصاد سنجي پيشرفته )آموزش
042_14_13
محور(

تشريحي

 043_14_13طراحي آزمايشھا )آموزش محور( تشريحي

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي صنايع 11 -سيﺴتمھاي اقتصادي
اجتماعي
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 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 411_11_11رياضيات مھندسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 021_15_13مكانيك سياالت ١

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 022_15_13ترموديناميك ٢

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

 024_15_13محاسبات عددي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 028_15_13مكانيك محيط ھاي پيوسته١

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 029_15_13رياضيات پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 101_15_13سمينار

تشريحي

سمينار)تحقيق وتتبع نظري(-
109_15_13
آموزش محور

تشريحي

مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي
مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي

 140_15_13انتقال حرارت ١

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 266_15_13مكانيك سياالت پيشرفته

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

 267_15_13ترموديناميك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 268_15_13انتقال حرارت پيشرفته )جابجايي( تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 269_15_13ديناميك سياالت محاسباتي) (CFDتشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 270_15_13ديناميك گاز ھاي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 271_15_13توربوالنس

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 272_15_13ترموديناميك آماري

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

08:30

10:30

موتور ھاي احتراق داخلي
273_15_13
پيشرفته

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مباحث برگزيده در انرژي )حرارت
274_15_13
و سياالت(

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي

 275_15_13اليه ھاي مرزي )١آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي

روشھاي اندازه گيري
276_15_13
پيشرفته)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي

 287_15_13انتقال حرارت پيشرفته)ھدايت(

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 08 -تبديل انرژي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 411_11_11رياضيات مھندسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 029_15_13رياضيات پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 106_15_13مقدمه اي بر اجزا محدود

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 205_15_13شكل دھي فلزات

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 206_15_13متالورژي درتوليد

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

تﺴتي و
 219_15_13طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر
تشريحي
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 261_15_13محاسبات عددي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 262_15_13سيﺴتم ھاي توليد صنعتي

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 263_15_13ابزارشناسي و ماشين كاري

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 277_15_13سمينار

تشريحي

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 278_15_13شبيه سازي كامپيوتري

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 279_15_13بھينه سازي در طراحي و توليد

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 280_15_13رباتيك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 281_15_13ماشينھاي كنترل عددي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

طراحي و ساخت به كمك
282_15_13
كامپيوتر پيشرفته

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 283_15_13اتوماسيون در توليد

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

برنامه ريزي و كنترل توليد و
284_15_13
كيفيت )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 285_15_13مباحث منتخب )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد

 286_15_13سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 075_11_15محاسبات عددي

تﺴتي و
تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد
 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 09 -ساخت وتوليد
مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 411_11_11رياضيات مھندسي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 013_15_13ديناميك

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 020_15_13مقاومت مصالح ٢

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 024_15_13محاسبات عددي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 027_15_13مقاومت مصالح پيشرفته

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 028_15_13مكانيك محيط ھاي پيوسته١

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 029_15_13رياضيات پيشرفته ١

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 041_15_13ديناميك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي
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ارتعاشات پيشرفته -ارتعاشات
080_15_13
سيﺴتمھاي ممتد

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 098_15_13سيﺴتم ھاي ديناميكي

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

ارتعاشات پيشرفته -ارتعاشات
099_15_13
غير خطي

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

آناليز مودال در سيﺴتم ھاي
100_15_13
مكانيكي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 101_15_13سمينار

تشريحي

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

ارتعاشات پيشرفته -ارتعاشات
102_15_13
اتفاقي

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 103_15_13كنترل خودكار پيشرفته

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 104_15_13مكانيك ضربه اي١

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 105_15_13مكانيك ضربه اي٢

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 106_15_13مقدمه اي بر اجزا محدود

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

سمينار)تحقيق وتتبع نظري(-
109_15_13
آموزش محور

تشريحي

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 110_15_13طراحي اجزاء پيشرفته

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 112_15_13روش اجزاءمحدود ١

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 113_15_13طراحي بھينه قطعات مكانيكي

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 114_15_13طراحي مكانيزم ھاي پيشرفته

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 115_15_13تحليل آزمايشھاي مھندسي

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 116_15_13مباحث منتخب در رباتيك

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 117_15_13رباتيك :سينماتيك و ديناميك

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

سينماتيك اتصاالت
118_15_13
ميلهاي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 126_15_13طراحي اجزا ٢

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

خزش ،خﺴتگي
199_15_13
وشكﺴت)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

ھيدروديناميك روغنكاري)آموزش
200_15_13
محور(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 047_19_13كنترل اتوماتيك

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي مكانيك 11 -طراحي كاربردي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
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 204_14_11بيوشيمي عمومي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_17_13ترموديناميك پيشرفته

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

پديده ھاي انتقال در سيﺴتم
002_17_13
ھاي بيولوزيك

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

ميكروبيولوزي صنعتي
003_17_13
وفرآيندھاي تخميري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 014_17_13آز بيوتكنولوژي

تشريحي
 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

 015_17_13ترموديناميك محلولھاي غير ايده آل تشريحي
 021_17_13ترموديناميك مھندسي شيمي ٢

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

 023_17_13مكانيك سياالت ٢

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 024_17_13انتقال حرارت ٢

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 045_17_13ميكروبيولوژي عمومي
 047_17_13طراحي راكتورھاي بيوشيميايي
رياضيات پيشرفته )رشته
049_17_13
بيوتكنولوژي(
بازيافت و جداسازي مواد
051_17_13
بيولوژيكي
 052_17_13تكنولوژي آنزيم ھا

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

تشريحي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 053_17_13سمينار

تشريحي

 054_17_13آمار در فرآيندھاي مھندسي

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

 055_17_13مباحث منتخب

تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

بيو تكنولوژي غذايي)آموزش
057_17_13
محور(

تشريحي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 068_17_13سمينار)تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

استانداردھا مشخصات فني
 070_17_13تجھيزات آب و فاضالب)آموزش
محور(

تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 061_19_13الكترونيك ٣

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

 068_19_13مدارھاي مخابراتي

تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 080_19_13فيزيك الكترونيك

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 107_19_13طراحي مدارھاي مجتمع خطي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 109_19_13طراحي مدارھاي VLSI

مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي شيمي 11 -بيوتكنولوژي
مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات
110_19_13
نيمه ھادي ١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي برق 18 -الكترونيك

طراحي مدارھاي الكترونيكي
111_19_13
)فركانس باال(

تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي برق 18 -الكترونيك

 112_19_13كوانتوم الكترونيك ١

تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

 113_19_13ادوات نيمه ھادي ھاي ١

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 114_19_13مباحث ويژه در الكترونيك ١

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك
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تئوري و تكنولوژي ساخت قطعات
115_19_13
نيمه ھادي ٢

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي برق 18 -الكترونيك

 116_19_13مباحث ويژه در الكترونيك ٢

تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

 117_19_13پردازش سيگنال ديجيتال

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 118_19_13ميكرو پروسﺴور٢

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي برق 18 -الكترونيك

كاربرد ميكروپروسﺴورھا
 119_19_13وسيﺴتم ھاي كامپيوتري در
صنعت

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي برق 18 -الكترونيك

رياضيات مھندسي
120_19_13
پيشرفته)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

مھندسي برق 18 -الكترونيك

طراحي مدارھا و شبكه به ياري
121_19_13
كامپيوتر)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي برق 18 -الكترونيك

 122_19_13سمينار

تشريحي

مھندسي برق 18 -الكترونيك

سمينار ) تحقيق و تتبع نظري (-
123_19_13
آموزش محور

تشريحي

مھندسي برق 18 -الكترونيك

 093_11_15ميكروپروسﺴورھا

تﺴتي و
تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي برق 18 -الكترونيك
مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 050_21_11شناخت محيطزيﺴت

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 147_11_14تنوع زيﺴتي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 148_11_14ارزيابي محيطزيﺴت

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 158_11_14قوانين ومديريت منابع طبيعي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 230_11_14آلودگي آب و خاك

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

مديريت مھره داران ومناطق
410_11_14
حفاظت شده

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 411_11_14آمايش سرزمين

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

13:00

15:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين
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سيﺴتم اطالعات جغرافيايي
412_11_14
درمحيط زيﺴت

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 413_11_14آلودگي صنعتي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 414_11_14روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 415_11_14سمينار

تشريحي

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 416_11_14ارزيابي سرزمين

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 417_11_14تعيين ظرفيت برد زيﺴتگاه

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 418_11_14روش ھاي آماري پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 419_11_14ارزيابي اثرات توسعه

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 420_11_14سنجش ازدور تكميلي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

13:00

15:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 421_11_14كارگاه ارزيابي وبرنامه ريزي

تشريحي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

آمايش رايانه اي سرزمين )
423_11_14
آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

نقشه ھاي گياھي )كارتوگراف
424_11_14
گياھي() آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

سمينار)تحقيق وتتبع
437_11_14
نظري()آموزش محور(

تشريحي

مھندسي منابع 10 -
طبيعي-محيط
زيﺴت)ارزيابي وآمايش
)سرزمين

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي
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 069_12_11ميكروبيولوژي عمومي

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 070_12_11سيتوژنتيك

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 071_12_11ژنتيك مولكولي مقدماتي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 072_12_11بيوتكنولوژي گياھي مقدماتي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

آزمايشگاه بيوتكنولوژي گياھي
073_12_11
مقدماتي

تشريحي

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 074_12_11آزمايشگاه سيتوژنتيك

تشريحي

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 075_12_11مھندسي ژنتيك

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 076_12_11بيولوژي سلولي مولكولي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 094_14_11بيوشيمي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 216_15_11كاربردكامپيوتردربيوتكنولوژي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 019_11_14اصالح نباتات تكميلي

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 020_11_14ريزازديادي وكشت بافتھاي گياھي تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

آزمايشگاه ريزازديادي وكشت
021_11_14
بافتھاي گياھي

تشريحي

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 022_11_14سمينار ١

تشريحي

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 024_11_14ھورمونھاي گياھي وتمايزبافتھا

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 184_11_14باغباني عمومي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 185_11_14ژنتيك

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي
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 186_11_14اصول اصالح نباتات

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 187_11_14آفات وبيماريھاي گياھي

تﺴتي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 188_11_14فيزيولوژي گياھان زراعي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 242_11_14طرح آزمايشھاي كشاورزي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 243_11_14روش تحقيق در علوم زيﺴتي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 244_11_14ژنتيك ميكروبھا) آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و
245_11_14
اصالح نباتات) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

آزمايشگاه كاربرد بيوتكنولوژي در
 246_11_14زراعت و اصالح نباتات) آموزش
محور (

تشريحي

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 247_11_14سمينار ) ٢آموزش محور (

تشريحي

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

سمينار)تحقيق وتتبع
437_11_14
نظري()آموزش محور(

تشريحي

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي

 440_11_14بيومتري))(٢آموزش محور(

تﺴتي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

 020_21_11اقتصادتوسعه كشاورزي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 033_21_11اقتصادسنجي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 036_21_11اقتصادكالن ١

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 067_21_11روش تحقيق

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

 068_21_11اقتصادخردپيشرفته

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 025_21_12اقتصادخرد١

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 008_11_14اقتصادكالن ٢

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

مھندسي 11 -
كشاورزي-بيوتكنولوژي
كشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
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 009_11_14مديريت كشاورزي تكميلي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 010_11_14توسعه كشاورزي تكميلي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

 011_11_14روشھاي آمارگيري نمونه اي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

اقتصادومديريت منابع طبيعي
012_11_14
تكميلي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 013_11_14سياست كشاورزي تكميلي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 014_11_14اقتصادسنجي ٢

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

كاربردبرنامه ريزي رياضي
015_11_14
دركشاورزي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 016_11_14سمينار ١

تشريحي

 248_11_14سمينار ) ٢آموزش محور (

تشريحي

 249_11_14اقتصاد خرد ) ٢آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

سمينار)تحقيق وتتبع
437_11_14
نظري()آموزش محور(

تشريحي

مديريت ريﺴك كشاورزي)آموزش
438_11_14
محور(

تﺴتي و
تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 014_21_11اقتصادتوليدكشاورزي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

13:00

10:30

15:00

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 033_21_11اقتصادسنجي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 036_21_11اقتصادكالن ١

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 425_11_14اقتصادخرد٣

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 426_11_14اقتصادكالن ٣

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

كاربرد برنامه ريزي رياضي
427_11_14
دركشاورزي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

 025_21_11تھيه وارزيابي طرحھاي كشاورزي تﺴتي

مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 12 -
 كشاورزياقتصادكشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
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تﺴتي و
 428_11_14كاربرد اقتصادسنجي دركشاورزي
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

13:00

15:00

 429_11_14آمارگيري نمونه اي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.20شنبه

13:00

15:00

 430_11_14تامين مالي دربخش كشاورزي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

مديريت توليد وفعاليت ھاي
431_11_14
كشاورزي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

روش ھاي كمي درمديريت
432_11_14
كشاورزي

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

 433_11_14سمينار١

تشريحي

اقتصاد تعاوني ھاي
434_11_14
كشاورزي)آموزش محور(

تشريحي

سمينار)تحقيق وتتبع
437_11_14
نظري()آموزش محور(

تشريحي

مديريت ريﺴك كشاورزي)آموزش
438_11_14
محور(

تﺴتي و
تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

13:00

12:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 056_11_14اصول تغذيه دام

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

 060_11_14تشريح وفيزيولوژي دام

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

 062_11_14پرورش گاوھاي شيري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 065_11_14پرورش طيور

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

 067_11_14پرورش گوسفندوبز

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

 072_11_14خوراك ھاوجيره نويﺴي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

سمينار)تحقيق وتتبع
437_11_14
نظري()آموزش محور(

تشريحي

مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 15 -
كشاورزي -اقتصاد
كشاورزي)مديريت
)وتوليد كشاورزي
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
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 446_11_14فيزيولوژي تكميلي )(١

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

08:30

10:30

 447_11_14بيوشيمي تكميلي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

 448_11_14روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 449_11_14تغذيه دام تكميلي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 450_11_14زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 451_11_14روش ھاي پيشرفته آماري

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

 452_11_14تغذيه طيور

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

 453_11_14تغذيه نشخواركنندگان

تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

شناخت و كاربرد دستگاه ھاي
454_11_14
آزمايشگاھي

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

 455_11_14ھضم و متابوليﺴم)آموزش محور( تشريحي

بيوتكنولوژي در دامپروري)آموزش
456_11_14
محور(

تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 005_21_11زراعت عمومي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

 047_21_11خاك شناسي عمومي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 053_11_14اكولوژي عمومي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

 083_11_14فيزيولوژي گياھان زراعي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

 242_11_14طرح آزمايشھاي كشاورزي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

فيزيولوژي علف ھاي ھرز وعلف
383_11_14
كش ھا

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 384_11_14اكولوژي گياھان زراعي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

 385_11_14روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

 386_11_14فيزيولوزي گياھان زراعتي تكميلي تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

 387_11_14زراعت تكميلي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

 388_11_14مباحث نوين در زراعت

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

 389_11_14تغذيه گياھان زراعي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 16 -
كشاورزي-علوم
دامي)گرايش تغذيه
)دام
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
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 390_11_14تكنولوزي بذر

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

اثرتنشھاي محيطي بر رشد
391_11_14
گياھان

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

13:00

15:00

 392_11_14رابطه آب وخاك وگياھان تكميلي

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

 393_11_14سمينار

تشريحي

مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت
مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت

 394_11_14مﺴئله مخصوص )آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

ريزازديادي وكشت بافتھاي
407_11_14
گياھي)آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

سمينار)تحقيق وتتبع
437_11_14
نظري()آموزش محور(

تشريحي

مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

مھندسي 28 -
كشاورزي-زراعت

 005_21_11زراعت عمومي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

آمارواحتماالت وكاربردآن
049_21_11
دركشاورزي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 083_11_14فيزيولوژي گياھان زراعي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 185_11_14ژنتيك

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

11:00

12:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 242_11_14طرح آزمايشھاي كشاورزي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 385_11_14روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 397_11_14ژنتيك تكميلي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 398_11_14اصالح نباتات تكميلي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 399_11_14ژنتيك كمي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 400_11_14سيتوژنتيك

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 401_11_14روش ھاي پيشرفته آماري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 402_11_14سمينار١

تشريحي

تﺴتي و
 403_11_14روش ھاي تجزيه آماري چندمتغيره
تشريحي

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات
 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 405_11_14كاربرد بيوتكنولوزي دراصالح نباتات تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

11:00

12:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 404_11_14مباحث نوين دراصالح نباتات

 406_11_14سمينار٢

تشريحي

ريزازديادي وكشت بافتھاي
407_11_14
گياھي)آموزش محور(

تﺴتي

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات
 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات
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 408_11_14ژنتيك فيزيولوژيك)آموزش محور(

تﺴتي

سمينار)تحقيق وتتبع
437_11_14
نظري()آموزش محور(

تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات
مھندسي 29 -
كشاورزي-اصالح نباتات

 013_21_11جامعه شناسي روستايي

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

 051_21_11اصول اقتصادكشاورزي

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

13:00

15:00

اصول آموزش وترويج كشاورزي
060_21_11
ومنابع طبيعي

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 176_18_12مديريت توسعه

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

 177_18_12مديريت تعاونيھا

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 001_12_14سمينار١

تشريحي

 007_12_14اقتصاد روستايي ايران

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

08:30

10:30

مباني سياست گذاري در توسعه
010_12_14
كشاورزي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

 011_12_14توسعه اقتصادي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

اصول توسعه صنايع روستايي و
012_12_14
كشاورزي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

 013_12_14توسعه پايدار روستايي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

 014_12_14آمارو داده پردازي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

13:00

15:00

برنامه ريزي و كاربرد آن در توسعه تﺴتي و
015_12_14
تشريحي
روستايي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

تﺴتي و
 016_12_14روش تحقيق در توسعه روستايي
تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

13:00

15:00

مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
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مديريت و ارزشيابي پروژه ھاي
017_12_14
توسعه روستايي و كشاورزي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

 018_12_14سيﺴتمھاي ديناميكي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

مديريت منابع طبيعي تجديد
019_12_14
شونده

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 020_12_14كارگاه GIS

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.16سه شنبه

13:00

15:00

آشنايي با نظامھاي بھره داري در
021_12_14
واحدھاي توليدي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

 023_12_14سمينار)تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 024_12_14توسعه اجتماعي)آموزش محور(

تﺴتي و
تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مھندسي 10 -
كشاورزي-توسعه
روستايي)گرايش
)توسعه كشاورزي
مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات

 048_15_11فناوري اطالعات )براي مديران (

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

تجزيه وتحليل سيﺴتمھاي
049_15_11
ساختاريافته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات

 050_15_11مديريت رفتارسازماني پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

 053_15_11مديريت منابع اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

سيﺴتمھاي اطالعات مديريت
051_15_11
پيشرفته
سيﺴتمھاي مديريت بانكھاي
052_15_11
اطالعاتي

مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات

مديريت پروژه ھاي فناوري
054_15_11
اطالعات

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 055_15_11كاربردفناوري اطالعات درسازمان

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

برنامه ريزي استراتژيك فناوري
056_15_11
اطالعات

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات

روش شناسي ايجادسيﺴتمھاي
057_15_11
اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات

 058_15_11مدل سازي اطالعات سازمان

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

11:00

12:00

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

 061_15_11مديريت امنيت سيﺴتم اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

روش شناسي ايجاد سيﺴتمھاي
250_15_11
اطالعاتي

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

 253_15_11سمينار ) آموزش محور (

تشريحي

مھندسي نرم افزاربه كمك
059_15_11
كامپيوتر
سيﺴتمھاي معين تصميم گيري
060_15_11
وخبره

مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات

سيﺴتم ھاي پشتيباني تصميم
254_15_11
گيري) آموزش محور (

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات

ھوش مصنوعي و منطق فازي)
255_15_11
آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات
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 075_17_11تحليل آماري

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

13:00

15:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات

مباني سازمان ومديريت )فناوري
097_18_12
اطالعات (

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات

 098_18_12تئوريھاي مديريت پيشرفته

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

 013_11_15آمار)جبراني فناوري اطالعات(

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

زبان تخصصي)مديريت فناوري
015_11_15
اطالعات(

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت فناوري 11 -
اطالعات

كاربرد كامپيوتر وآشنايي با نرم
016_11_15
افزارھا

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

11:00

12:00

مديريت فناوري 11 -
اطالعات

 299_11_11پايان نامه ارشد ) ١٠واحد(

تشريحي

مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات
مديريت فناوري 11 -
اطالعات

پژوھش ھنر 12 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

پژوھش ھنر 12 -

 001_12_17آشنايي با فرھنگ و ادبيات ايران

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 002_12_17زبان تخصصي ١

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 003_12_17كارگاه روش تحقيق

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

پژوھش ھنر 12 -

 004_12_17بررسي و تحليل مكاتب ھنري

تشريحي

 1393.10.10چھار شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 005_12_17زبان تخصصي ٢

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

پژوھش ھنر 12 -

 006_12_17حكمت ھنر اسالمي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

11:00

12:00

پژوھش ھنر 12 -

 007_12_17مطالعات تطبيقي ھنر ١

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

پژوھش ھنر 12 -

 008_12_17آشنايي با آراء متفكران در باب ھنر تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 009_12_17مطالعات تطبيقي ھنر ٢

تﺴتي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 010_12_17جامعه شناسي ھنر

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 011_12_17آشنايي با ھنر و تمدن شرق

تﺴتي

 1393.10.17چھار شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 015_12_17ھنر و تمدن اسالمي ١

تﺴتي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 016_12_17ھنر و تمدن اسالمي ٢

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

تجزيه و تحليل ونقد آثار ھنرھاي
017_12_17
تجﺴمي

تﺴتي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 018_12_17مباني ھنرھاي تجﺴمي ١

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

 020_12_17مباني ھنرھاي نمايشي ١

تﺴتي

 1393.10.14يك شنبه

11:00

12:00

پژوھش ھنر 12 -

 158_12_17ھنر و اسطوره )آموزش محور(

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

13:00

15:00

پژوھش ھنر 12 -

 159_12_17ھنر و نماد ) آموزش محور (

تﺴتي

 1393.10.18پنج شنبه

08:30

10:30

پژوھش ھنر 12 -

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

پژوھش ھنر 12 -

پژوھش در ھنر يونان
209_12_17
وروم)آموزش محور(
سمينار)تحقيق وتتبع
210_12_17
نظري()آموزش محور(
 213_12_17سمينار)آموزش محور(

تشريحي

پژوھش ھنر 12 -

تشريحي

پژوھش ھنر 12 -

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

مديريت رسانه 13 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

مديريت رسانه 13 -

 125_12_17زبان تخصصي

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

08:30

10:30

مديريت رسانه 13 -

 126_12_17روش تحقيق و ارزشيابي

تﺴتي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 127_12_17مديريت ارتباط و رفتارسازماني

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 128_12_17مديريت اسالمي

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 129_12_17سيﺴتم ھاي اطالعات مديريت

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

08:30

10:30

مديريت رسانه 13 -

نظريه ھاي انتقادي در ارتباطات
130_12_17
جمعي

تﺴتي

 1393.10.10چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -
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تﺴتي

 131_12_17مديريت رسانه )(١

 1393.10.28يك شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

ارتباطات بين الملل و ميان
132_12_17
فرھنگي
 133_12_17ارتباطات و توسعه

تشريحي

 1393.10.13شنبه

08:30

10:30

مديريت رسانه 13 -

 134_12_17مديريت رسانه )(٢

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 135_12_17حقوق بين الملل ارتباط جمعي

تﺴتي

 1393.10.07يك شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 136_12_17مديريت استراتژيك

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 137_12_17آئين نگارش زبان فارسي

تﺴتي

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

مديريت رسانه 13 -

 138_12_17بنيادھاي علم سياست

تﺴتي

 1393.10.28يك شنبه

13:00

15:00

مديريت رسانه 13 -

تﺴتي

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 139_12_17مديريت عمومي

تﺴتي

 1393.10.16سه شنبه

08:30

10:30

مديريت رسانه 13 -

 140_12_17ارتباط جمعي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

مديريت رسانه 13 -

آشنايي با فرايند توليد پيام ھاي
141_12_17
راديو و تلويزيون

تﺴتي

 1393.10.24چھار شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 142_12_17آشنايي با كامپيوتر و اينترنت

تﺴتي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 143_12_17مباني خبر در راديو و تلويزيون

تﺴتي

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

مديريت رسانه 13 -

 144_12_17كاربرد آمار در علوم اجتماعي

تﺴتي

 1393.10.23سه شنبه

08:30

10:30

مديريت رسانه 13 -

 211_12_17سمينار )تحقيق و تتبع نظري(

تشريحي

 212_12_17افكارعمومي) آموزش محور(

تشريحي

 213_12_17سمينار)آموزش محور(

تشريحي

مديريت رسانه 13 -

 296_11_11پايان نامه ارشد )۴واحد(

تشريحي

طراحي شھري 11 -

مديريت رسانه 13 -
 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

مديريت رسانه 13 -

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

طراحي شھري 11 -

 027_13_18مﺴكن

تﺴتي

 1393.10.04پنج شنبه

11:00

12:00

طراحي شھري 11 -

 031_13_18طرح شھرسازي ۵

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

08:30

10:30

طراحي شھري 11 -

 043_13_18سير انديشه ھاي شھرسازي

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

طراحي شھري 11 -

 1393.10.27شنبه

11:00

12:00

طراحي شھري 11 -

 1393.10.03چھار شنبه

11:00

12:00

طراحي شھري 11 -

 045_13_18منظرسازي

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

طراحي شھري 11 -

 046_13_18درك و بيان محيط شھري

تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

13:00

15:00

طراحي شھري 11 -

 047_13_18تحليل شكل وفضاھاي شھري

 042_13_18نظريه ھاي طراحي شھري

 044_13_18روشھاوفنون طراحي شھري

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.09سه شنبه

08:30

10:30

طراحي شھري 11 -

طراحي شبكه حملونقل
048_13_18
درونشھري

تشريحي

 1393.10.15دو شنبه

08:30

10:30

طراحي شھري 11 -

 049_13_18كارگاه طراحي شھري )(١

تشريحي

طراحي شھري 11 -

سهبعدي  GISتشريحي

طراحي شھري 11 -

تشريحي

طراحي شھري 11 -

 052_13_18سمينار

تشريحي

طراحي شھري 11 -

بھﺴازي ونوسازي بافتھاي
053_13_18
قديمي

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.03چھار شنبه

13:00

15:00

طراحي شھري 11 -

 054_13_18مباحث اجرايي طراحي شھري

تشريحي

 1393.10.06شنبه

13:00

15:00

طراحي شھري 11 -

 055_13_18زيبايي شناسي شھري

تشريحي

 1393.10.04پنج شنبه

13:00

15:00

طراحي شھري 11 -

 056_13_18سمينار )تحقيق وتتبع نظري(

تشريحي

050_13_18

 051_13_18كارگاه طراحي شھري)(٢

طراحي شھري 11 -
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مديريت انرژي در معماري و
019_14_18
شھرسازي)آموزش محور(

تشريحي

 297_11_11پايان نامه ارشد ) ۶واحد(

تشريحي

 658_20_12حفظ جزء  ٣٠قرآن كريم

تﺴتي

 001_14_18حكمت ھنر اسالمي
 002_14_18روانشناسي محيط
 003_14_18سمينار )تحقيق و تتبع نظري(
 004_14_18روش تحقيق معماري

تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

.مھندسي معماري 10 -
 1393.10.06شنبه

15:30

16:30

.مھندسي معماري 10 -

 1393.10.21يك شنبه

13:00

15:00

.مھندسي معماري 10 -

 1393.10.15دو شنبه

13:00

15:00

.مھندسي معماري 10 -

تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي
تﺴتي و
تشريحي

طراحي شھري 11 -

.مھندسي معماري 10 -
 1393.10.25پنج شنبه

08:30

10:30

.مھندسي معماري 10 -

 1393.10.08دو شنبه

13:00

15:00

.مھندسي معماري 10 -

 1393.10.17چھار شنبه

13:00

15:00

.مھندسي معماري 10 -

 1393.10.24چھار شنبه

13:00

15:00

.مھندسي معماري 10 -

 012_14_18برنامه ريزي كالبدي معماري

تشريحي

 1393.10.08دو شنبه

11:00

12:00

.مھندسي معماري 10 -

 013_14_18روش ھاي پيشرفته ساخت

 005_14_18سيرانديشه ھاي معماري
 006_14_18نظريه و روشھاي طراحي
 011_14_18معماري ھمﺴاز با اقليم

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.28يك شنبه

08:30

10:30

.مھندسي معماري 10 -

 014_14_18نظريه ھاي مكانيابي

تشريحي

 1393.10.22دو شنبه

11:00

12:00

.مھندسي معماري 10 -

 018_14_18طرح معماري )(١

تشريحي

 1393.10.17چھار شنبه

11:00

12:00

.مھندسي معماري 10 -

مديريت انرژي در معماري و
019_14_18
شھرسازي)آموزش محور(

تشريحي

 1393.10.25پنج شنبه

11:00

12:00

.مھندسي معماري 10 -

 037_14_18آشنايي با معماري اسالمي

تﺴتي

 1393.10.20شنبه

08:30

10:30

.مھندسي معماري 10 -

 043_14_18ساختمان  ٢و گزارش كارگاه

تشريحي

 1393.10.27شنبه

08:30

10:30

.مھندسي معماري 10 -

 053_14_18طرح معماري ۵

تشريحي

 1393.10.06شنبه

08:30

10:30

.مھندسي معماري 10 -

 060_14_18حقوق معماري)آموزش محور(

تﺴتي و
تشريحي

 1393.10.07يك شنبه

08:30

10:30

.مھندسي معماري 10 -

 061_14_18طرح معماري )(٢

تشريحي

 1393.10.21يك شنبه

11:00

12:00

.مھندسي معماري 10 -

