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 هاي روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره رشته

کالس  يروز و ساعت برگزار  ساعت تدریس  نام استاد نام درس ردیف کالس  ي برگزار خیتار   

 15 استاد یعقوب نژاد  آمار و روش تحقیق  1
 08/02/1401 15:00-20:00شنبه  پنج
 15/02/1401 15:00-20:00شنبه  پنج
 22/02/1401 15:00-20:00شنبه  پنج

 04/02/1401 15:00-20:00شنبه  یک 10 استاد خدامرادي  شناسی رشدروان 2
 05/02/1401 15:00-20:00دوشنبه  

شناسی فیزیولوژیک  روان 3
 انگیزش و هیجان 

 10 استاد یعقوب نژاد 
 14/02/1401 15:30-20:30چهارشنبه  
 21/02/1401 15:30-20:30چهارشنبه  

شناسی مرضی و  روان 4
 کودکان استثنائی 

 08/02/1401 10:00-15:00شنبه  پنج 10 استاد خدامرادي 
 16/02/1401 10:00-15:00جمعه  

 17/02/1401 15:30-20:30شنبه   10 استاد محمدي  شناسی عمومی روان 5
 18/02/1401 15:30-20:30شنبه  یک

 16/02/1401 15:00-20:00جمعه   10 استاد محمدي  شناسی بالینی روان 6
 19/02/1401 15:00-20:00دوشنبه  

 09/02/1401 15:00-20:00جمعه   10 استاد رحیمی  النفس علم  7
 10/02/1401 15:00-20:00شنبه  

 01/02/1401 15:00-20:00شنبه  پنج 10 استاد رحیمی  مبانی مشاوره و راهنمائی  8
 22/02/1401 10:00-15:00شنبه  پنج

 01/02/1401 10:00-15:00شنبه  پنج 10 استاد رحیمی  نظریه مشاوره وروان درمانی  9
 24/02/1401 15:30-20:30شنبه  

 18/02/1401 15:00-20:00شنبه  یک 10 استاد خدامرادي  روانشناسی شخصیت  10
 19/02/1401 15:30-20:30دوشنبه  

هاي روانی در  کاربرد آزمون 11
 مشاوره 

 10 استاد یعقوب نژاد 
 10/02/1401 15:30-20:30شنبه  
 17/02/1401 16:00-21:00شنبه  

 10 استاد نادري  زبان تخصصی  12
 11/02/1401 15:00-20:00شنبه  یک
 15/02/1401 10:00-15:00شنبه  پنج

 10 استاد جوادزاده  عمومی زبان  13
 11/02/1401 12:00-15:00شنبه  یک
 18/02/1401 12:00-15:00شنبه  یک

 21/02/1401 11:00-15:00چهارشنبه  
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  مجموعه مدیریت  

 ساعت تدریس  نام استاد  نام درس  ردیف 
  يروز و ساعت برگزار 

 کالس 
کالس  ي برگزار خیتار  

 12 استاد عزیزي  عمومی  ات ریاضی 1

 11/02/1401 16:00-20:00شنبه  یک

 16/02/1401 16:00-20:00جمعه  

 18/02/1401 16:00-20:00شنبه  یک

 12 طالبی  استاد آمار احتماالت  3
 10/02/1401 14:00-18:00شنبه  

 15/02/1401 16:00-20:00شنبه  پنج
 17/02/1401 14:00-18:00شنبه  

 12 ضرغامی استاد  تئوري مدیریت  4
 08/02/1401 13:30-18:00شنبه  پنج
 15/02/1401 13:30-16:00شنبه  پنج
 22/02/1401 13:30-18:00شنبه  پنج

5 
اصول مبانی مدیریت  

 از دیدگاه اسالم 
 10 استاد اسدي 

 02/02/1401 16:00-18:00جمعه  
 04/02/1401 18:30-20:30شنبه  یک

 07/02/1401 18:00-20:00چهارشنبه  
 19/02/1401 18:00-20:00دوشنبه  

 21/02/1401 18:00-20:00چهارشنبه  

 10 استاد بختیاري  اقتصاد خرد و کالن  6
 10/02/1401 18:00-21:15شنبه  
 17/02/1401 18:00-21:15شنبه  
 24/02/1401 17:30-21:30شنبه  

 10 جوادزاده استاد  زبان عمومی  7
 11/02/1401 12:00-15:00شنبه  یک
 18/02/1401 12:00-15:00شنبه  یک

 21/02/1401 11:00-15:00چهارشنبه  
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 و امور شهري  مدیریت کسب و کار

کالس   يروز و ساعت برگزار  ساعت تدریس  نام استاد  نام درس  ردیف  کالس  ي برگزار خیتار   

 10 اصفهانی استاد   زبان تخصصی  1
 01/02/1401 15:30-18:30شنبه  پنج
 04/02/1401 15:30-19:00شنبه  یک

 05/02/1401 15:30-19:00دوشنبه  

 استعداد تحصیلی  2
GMAT 

 15 لقمانی   استاد
 10/02/1401 16:00-21:00شنبه  
 16/02/1401 14:30-19:30جمعه  

 19/02/1401 16:00-21:00دوشنبه  

 15 استاد عزیزي  )2و1ریاضیات ( 3
 14/02/1401 15:00-20:00چهارشنبه  

 17/02/1401 15:00-20:00شنبه  
 21/02/1401 15:00-20:00چهارشنبه  
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  علوم اقتصادي 

کالس   يروز و ساعت برگزار  ساعت تدریس  نام استاد  نام درس  ردیف  کالس  ي برگزار خیتار   

1 
 12 استاد عزیزي  عمومی   اتریاضی

 11/02/1401 16:00-20:00شنبه  یک

 16/02/1401 16:00-20:00جمعه  
 18/02/1401 16:00-20:00شنبه  یک

2 
 10 استاد لواسانی  اقتصاد کالن 

 02/02/1401 15:00-18:00جمعه  
 04/02/1401 18:30-20:30شنبه  یک

 16/02/1401 11:00-14:00جمعه  
 19/02/1401 18:30-20:30دوشنبه  

3 
 12 طالبی  استاد آمار احتماالت 

 10/02/1401 14:00-18:00شنبه  
 15/02/1401 16:00-20:00شنبه  پنج

 17/02/1401 14:00-18:00شنبه  

4 
 10 استاد ابونوري  اقتصاد خرد 

 04/02/1401 14:30-18:30شنبه  یک
 05/02/1401 14:30-18:30دوشنبه  
 19/02/1401 15:00-18:00دوشنبه  

 10 استاد جوادزاده  زبان عمومی  5
 11/02/1401 12:00-15:00شنبه  یک
 18/02/1401 12:00-15:00شنبه  یک

 21/02/1401 11:00-15:00چهارشنبه  
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 حسابداري 

کالس   يروز و ساعت برگزار  ساعت تدریس  نام استاد  نام درس  ردیف  کالس  ي برگزار خیتار   

 12 استاد عزیزي  ریاضیات عمومی  1
 11/02/1401 16:00-20:00شنبه  یک

 16/02/1401 16:00-20:00جمعه  
 18/02/1401 16:00-20:00شنبه  یک

 15 استاد غالمی  حسابداري صنعتی  2

 05/02/1401 18:00-20:30دوشنبه  
 07/02/1401 18:00-20:30چهارشنبه  
 14/02/1401 18:00-20:30چهارشنبه  

 16/02/1401 11:00-16:00جمعه  
 17/02/1401 18:00-20:30شنبه  

 15 استاد بدیعی  حسابداري مالی 3

 08/02/1401 16:00-20:00شنبه  پنج
 09/02/1401 16:00-20:00جمعه  

 22/02/1401 16:00-20:00شنبه  پنج
 23/02/1401 16:00-19:00جمعه  

 10 استاد غالمی  حسابرسی  4

 04/02/1401 18:00-20:30  شنبهیک

 10/02/1401 18:00-20:30  شنبه
 19/02/1401 18:00-20:30دوشنبه  

 21/02/1401 18:00-20:30چهارشنبه  

 12 طالبی  استاد احتماالت آمار  5
 10/02/1401 14:00-18:00شنبه  

 15/02/1401 16:00-20:00شنبه  پنج
 17/02/1401 14:00-18:00شنبه  

 10 استاد جوادزاده  زبان عمومی  6
 11/02/1401 12:00-15:00شنبه  یک
 18/02/1401 12:00-15:00شنبه  یک

 21/02/1401 11:00-15:00چهارشنبه  
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 آموزش زبان 

 ساعت تدریس  نام استاد  نام درس  ردیف 
 روز و ساعت 

کالس  يبرگزار    

خ یتار  

کالس  يبرگزار    

1 
 آزمون سازي 

 (ویژه آموزش زبان انگلیسی)
 10 قربانیاستاد  

 08/02/1401 11:00-14:00شنبه  پنج

 15/02/1401 11:00-15:00شنبه  پنج

 22/02/1401 11:00-14:00شنبه  پنج

2 
 روش تدریس

 (ویژه آموزش زبان انگلیسی)
 10 استاد قربانی

 10/02/1401 17:00-20:00شنبه  

 11/02/1401 16:30-20:30شنبه  یک

 14/02/1401 17:00-20:00چهارشنبه  

 10 استاد قربانی شناسی زبان 3

 15/02/1401 16:00-19:00شنبه  پنج

 17/02/1401 17:00-20:00شنبه  

 21/02/1401 15:00-19:00چهارشنبه  

 10 استاد تقدمی  زبان عمومی  4
 05/02/1401 16:00-21:00دوشنبه  

 07/02/1401 15:00-20:00چهارشنبه  
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 مجموعه حقوق 

کالس   يروز و ساعت برگزار  ساعت تدریس  نام استاد  نام درس  ردیف  کالس  ي برگزار خیتار   

 10 شباهنگ استاد  آیین دادرسی مدنی  1

 01/02/1401 16:30-18:30شنبه  پنج
 07/02/1401 16:00-18:00شنبه  چهار 
 14/02/1401 16:00-18:00شنبه  چهار 

 16/02/1401 13:00-15:00جمعه  
 17/02/1401 16:00-18:00شنبه  

 15   شباهنگاستاد  حقوق تجارت  2

 02/02/1401 16:00-18:00جمعه  
 08/02/1401 16:30-18:30شنبه  پنج

 11/02/1401 17:00-19:00یکشنبه  
 15/02/1401 16:30-18:30شنبه  پنج
 18/02/1401 16:00-18:00شنبه  یک
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 هاي فنی و مهندسی » « دروس مشترك رشته 

 ساعت تدریس  استاد نام  نام درس  ردیف 
  يروز و ساعت برگزار 

 کالس 
کالس  ي برگزار خیتار  

 10 استاد رحیمی معادالت دیفرانسیل  1
 01/02/1401 16:00-19:30شنبه  پنج

 15/02/1401 15:00-18:00شنبه  پنج

 22/02/1401 16:00-19:00شنبه  پنج

 15 استاد عزیزي  )2و1ریاضیات ( 2

 14/02/1401 15:00-20:00چهارشنبه  

 17/02/1401 15:00-20:00شنبه  

 21/02/1401 15:00-20:00چهارشنبه  

 

 


