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 ارشد تبدیل انرژی

 کالس روز تاریخ ساعت نام استاد نام درس ورودی

 B0 شنبه :4/:32/8 083:8-03:8 دکتر عباس علیزاده هدایت پیشرفته *

 :A سه شنبه 03/:32/8 083:8-03:8 دکتر جعفرمدار ریاضیات پیشرفته *

 B0 چهارشنبه 49/:32/8 083:8-03:8 دکتر جعفر مدار سوخت و احتراق *

 B0 شنبه 8:/:32/8 083:8-03:8 دکتر خلیل اریا متور های احتراق داخلی پیشرفته *

 B0 چهار شنبه :32/2/8 083:8-03:8 دکتر پور محمود دینامیک سیاالت محاسباتی *

 ارشد حسابداری

 :B سه شنبه 03/:/32 01-02 دکتر دیدار 4تئوری حسابداری  3:0

02-01 دکتر حیدری-دکتر دیدار  مالیدرس سمینار در حسابداری  304-340  B0 یکشنبه 42/:/32 

 :B یکشنبه 42/:/32 01-02 دکتر منصور فر اقتصاد سنجی 3:0

 :A چهارشنبه :/32/2 01-02 دکتر حیدری حسابداری مدیریت 340-304

 B0 سه شنبه 41/:/32 01-02 دکتر پیری درس سمینار در بازارهای مالی 304-340

02-01 دکتر پیری اطالعاتی حسابداریسیستمهای  3:0  :B چهارشنبه 49/:/32 

 B4 دوشنبه 32/2/0 01-02 دکتر زواری مسائل جاری در حسابداری 3:0

 B4 چهارشنبه :/32/2 00-01  حسابداری دولتی 

 ارشد زبان انگلیسی
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 B0 شنبهپنج 40/:/32 01-02 دکتر سرخوش آمار و کامپیوتر *

 B0 پنجشنبه 40/:/32 01-02 دکتر سرخوش آموزشیروش تحقیق در مسائل  *

 B4 چهارشنبه :/32/2 01-02 دکتر جواد غالمی اصول و روشهای  تدریس *

 B9 دوشنبه 49/:/32 01-02 دکتر محمدی آواشناسی آموزشی *

 B4 دوشنبه 32/2/0 01-02 دکتر علوی نیا نگارش پیشرفته *

 B0 دوشنبه 00/:/32 01-02 دکتر علوی نیا مسائل زبان شناسی *

 ارشد صنایع

 B0 سه شنبه 03/:/32 043:8-083:8 دکتر دنیوی برنامه ریزی تولید پیشرفته *

 :B دوشنبه 49/:/32 043:8-083:8 دکتر سلیمان پور سیستم های صف *

 B0 سه شنبه 32/2/4 043:8-083:8 دکتر کاتبی کاربرد مجموعه فازی در تصیم گیری و برنامه ریزی *

 ارشد عمران سازه

 :B سه شنبه 03/:/32 043:8-083:8 دکتر قلی زاده بهینه سازی *

 B9 دوشنبه 49/:/32 043:8-083:8 دکتر شوکتی سازه های فوالدی پیشرفته *

 :A سه شنبه :/32/2 043:8-083:8 دکترشیدایی طراحی لرزه ای سازه ها *

 :A شنبه 8:/:/32 043:8-083:8 دکتر شوکتی پالسیسته و االسیسته تئوری *

 :B چهارشنبه :4/:/32 043:8-083:8 دکترتاروردیلو سازه های بتن ارمه پیشرفته *

    043:8-083:8 دکتر شیدایی پایداری سازه ها *
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 رشد فیزیولوژی جانوریا

 B4 سه شنبه 00/:/32 043:8-083:8 دکتر حسن زاده گونه و گونه زایی *

 B0 یکشنبه 42/:/32 043:8-083:8 دکتر زارع اندوکر ینولوژی *

02-01 خانم دکتر خضری فیزیولوژی تولید مثل *  :B شنبه 8:/:/32 

 B4 چهارشنبه :/32/2 043:8-083:8 علیرضا خلیل آریا بیو سیستماتیک جانوری *

 B9 چهارشنبه 49/:/32 043:8-083:8 خانم دکتر فرخی -دکتر نجاتی زیست شناسی تکوینی *

 B9 پنجشنبه 40/:/32 043:8-083:8 خانم دکتر ایلخانی پور فیزیولوژی اعصاب *

 ارشد فیزیولوژی ورزشی

 B0 دوشنبه 32/2/0 043:8-083:8 دکتر ترتیبیان فیزیولوژی ورزشی پیشرفته 3:0

 :B دوشنبه 32/2/0 043:8-083:8 دکتر ذوالفقاری تکنیک های آزمایشگاهی 340

 :B سه شنبه 32/2/4 043:8-083:8 ذوالفقاریدکتر  تغذیه ورزشی 3:0

 B9 سه شنبه 32/2/4 043:8-083:8 دکتر ترتیبیان فیزیولوژی ورزشی بالینی 340

 :B چهار شنبه :/32/2 043:8-083:8 دکتر توفیقی مبانی اناتومی حرکتی 3:0

 :B چهارشنبه :/32/2 043:8-083:8 دکتر توفیقی ایمونولوژی فعالیت ورزشی 340

 ارشد مدیریت بازرگانی

 B0 شنبه 8:/:/32 02388 دکتر عابدی مدیریت استراتژیک پیشرفته *
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 B0 سه شنبه 00/:/32 02388 دکتر پاشازاده تحلیل آماری *

 B9 چهارشنبه 49/:/32 02388 دکتر خدا پرست تئوری های پیشرفته مدیریت *

 B4 چهارشنبه 48/:/32 02388 دکتر زنوزی سیستم های اطالعات مدیریت پیشرفته *

 B9 دوشنبه 49/:/32 02388 دکتر هدایت زاده رفتار سازمانی پیشرفته *

 ارشدبرق مخابرات

 B9 چهارشنبه 48/:/32 043:8-083:8 دکتر نوری نیا ریاضیات مهندسی پیشرفته *

 B0 یکشنبه 0:/:/32 043:8-083:8 دکتر قبادی 4آنتن  *

 ارشد فقه و حقوق

  سه شنبه 41/:/32 88-04  2اصول فقه  

  چهارشنبه 48/:/32 88-04  4فقه 

       


