
 

 "0011 زمستان /دکـــتریتست  و نکته های آنالینبرنامه کالس"

 تاریخ شروع ساعت روز تعداد ساعت  نام استاد نام درس

 01/00/0011 00:11-01:11 شنبه 01 استاد خدامرادی نوروسایکولوژی

 00/00/0011 01:11-00:11 جمعه 01 استاد خدامرادی نوروسایکولوژی

 01/00/0011 00:11-01:11 یکشنبه 01 استاد خدامرادی روانشناسی رشد

 01/00/0011 00:11-01:11 چهارشنبه 01 استاد خدامرادی روانشناسی رشد

 00/00/0011 01:11-0011 شنبهپنج 01 استاد خدامرادی روانشناسی شخصیت

 01/00/0011 00:11-01:11 دوشنبه 01 استاد خدامرادی روانشناسی شخصیت

 00/00/0011 00:11-01:11 جمعه 01 نژاداستاد یعقوب شناسیآسیب

 02/00/0011 00:11-01:11 جمعه 01 نژاداستاد یعقوب شناسیآسیب

 00/00/0011 00:11-01:11 شنبهپنج 00 نژاداستاد یعقوب آمار و روش تحقیق

 00/00/0011 00:11-01:11 شنبهپنج 00 نژاداستاد یعقوب آمار و روش تحقیق

 01/00/0011 00:11-01:11 شنبهپنج 00 نژاداستاد یعقوب آمار و روش تحقیق

 00/00/0011 00:11-01:11 شنبهپنج 00 استاد ضرغامی تئوری مدیریت 

 00/00/0011 00:11-01:11 شنبهپنج 00 استاد ضرغامی تئوری مدیریت 

 01/00/0011 00:11-01:11 شنبهپنج 00 استاد ضرغامی تئوری مدیریت 

 00/00/0011 01:11-02:01 شنبه 01 استاد اصفهانی زبان عمومی

 00/00/0011 01:11-02:01 دوشنبه 01 استاد اصفهانی زبان عمومی

 01/00/0011 01:11-02:01 چهارشنبه 01 استاد اصفهانی زبان عمومی
 استعداد تحصیلی

 00/00/0011 00:11-01:11 دوشنبه 01 استاد لقمانی ویژه دانشجویان غیرفنی*

 استعداد تحصیلی
 00/00/0011 00:11-01:11 چهارشنبه 01 استاد لقمانی ویژه دانشجویان غیرفنی*

 استعداد تحصیلی
 01/00/0011 00:11-01:11 شنبه 01 استاد لقمانی ویژه دانشجویان فنی*

 استعداد تحصیلی
 01/00/0011 00:11-01:11 چهارشنبه 01 استاد لقمانی فنی ویژه دانشجویان*

 امار و احتماالت 
 01/00/0011 00:01-02:01 یکشنبه 00 استاد طالبی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 امار و احتماالت
 01/00/0011 00:01-02:01 چهارشنبه 00 استاد طالبی مدیریت، اقتصاد و حسابداری 

 امار و احتماالت
 00/00/0011 00:01-02:01 یکشنبه 00 استاد طالبی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 ریاضیات عمومی
 شودمتعاقباً اعالم می - - 00 استاد عزیزی بداریویژه مدیریت، اقتصاد و حسا 

 00/00/0011 00:11-00:11 جمعه 01 استاد اسدی مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

 01/00/0011 01:11-01:11 شنبهپنج 01 استاد اسدی مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

 02/00/0011 00:11-01:11 جمعه 01 سدیاستاد ا مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

  باشد. می درصد 01کنند  ثبت نام می 0011آذرماه  01الی  0 از مورخه درصد تخفیف برای داوطلبانی که 

 باشد. می درصد 01کنند  ثبت نام می 0011دی ماه  01الی  0 مورخه درصد تخفیف برای داوطلبانی که از 

     های فعال در سراسر کشور و یا فروشگاه آنالین مدرسان شریف اقدام نمائید.نمایندگی به شعب و دفاتر  توانید از طریق مراجعه میطالعات بیشتر جهت ثبت نام و دریافت ا*

 ائید.مراجعه فرم هاآدرس نمایندگی*  جهت مشاهده آدرس دفاتر نمایندگی به سایت مدرسان شریف، بخش                                   

www.modaresanesharif.ac.ir 


