
 (1111آموزش زبان )
 جلسه اول

 روس و عبعت نبم اعتبد ؽوبره کذ نبم درط

 71-71ؽنبه دکتز  عحزخیش A روػ تذریظ
96/9/11 

 9-71پنج ؽنبه  دکتز درخؾؼ A عبسی آسهوى
96/9/16 

 71-71ؽنبه دکتز رهضبى نیب A سببى عووهی 
96/9/11 

 77:41-71:41عه ؽنبه  دکتز درخؾؼ  A ؽنبعی انگلیغی سببى
96/9/14 

 (1111ارشد حسابداری )

 روس و عبعت نبم اعتبد ؽوبره کذ نبم درط
  

 71-11ؽنبه  دکتز رهضبى نیب  A سببى عووهی
96/9/4 

 71-8چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A ریبضی 
96/9/15 

 71-71چهبرؽنبه دکتز رضبپور A آهبر 
96/9/15 

 96/9/16 74-71پنجؾنبه کزیوی-دکتز حقیقت  A حغببذاری هبلی 

 71-17عه ؽنبه  اعتبد نوحه خواى A حغببذاری صنعتی 
96/9/14 

 71-11چهبرؽنبه کزیوی-دکتز حقیقت  A حغببزعی 
96/9/14 

 (1114مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری )

 روس و عبعت نبم اعتبد ؽوبره کذ نبم درط
  

 71-17چهبرؽنبه   دکتزرضبپور A ریبضی عووهی
96/9/15 



 71-11جوعه  دکتز رهضبى نیب MBA Aسببى ویضه 
96/9/17 

gmat A 71-17پنجؾنبه  دکتز علطبنی 
96/9/16 

 (1111مجموعه مدیریت مالی)

 روس وعبعت نبم اعتبد گزوه نبم درط
  

 71-11ؽنبه نیب دکتز رهضبى A سببى عووهی
96/9/4 

 71-8چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A ریبضی 
96/9/15 

 71-71چهبرؽنبه رضبپور دکتز A آهبر هذیزیت
96/9/15 

 71-71جوعه  اعتبد نظبم A تئوری هذیزیت
96/9/10 

 96/9/16 71-11چهبرؽنبه  اعتبد گزگبنی A اقتصبد خزد و کالى

 74-71دوؽنبه  دکتز هذرعی A اصول و هببنی هذیزیت اس دیذگبه اعالم
96/9/6 

 71-79چهبرؽنبه  دکتز پورطبلبی A هذیزیت هبلی
96/9/16 

 71-71چهبرؽنبه  دکتز پورطبلبی A گذاری و ریغک هذیزیت عزهبیه
96/9/16 

 71-17پنجؾنبه دکتز پورطبلبی A حغببذاری هبلی و صنعتی
96/9/17 

1111مدیریت بازرگانی ) مجموعه ) 

 روس وعبعت نبم اعتبد گزوه نبم درط
  

 71-11ؽنبه نیب دکتز رهضبى A سببى عووهی
96/9/4 

 8-71چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A ریبضی 
96/9/15 



 71-71چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A آهبر هذیزیت
96/9/15 

 71-71جوعه  اعتبد نظبم A تئوری هذیزیت
96/9/10 

 96/9/16 71-11چهبرؽنبه  اعتبد گزگبنی A اقتصبد خزد و کالى

 74-71دوؽنبه  دکتز هذرعی A اصول و هببنی هذیزیت اس دیذگبه اعالم
96/9/6 

 8-77دوؽنبه  دکتز هذرعی A ببساریببی
96/9/13 

 8-71چهبرؽنبه  اعتبد هعذنچی A پضوهؼ هبی عولیبتی
96/9/15 

1111مدیریت صنعتی و تکنولوژی ) مجوعه ) 

 روس وعبعت نبم اعتبد گزوه نبم درط
  

 71-11ؽنبه نیب دکتز رهضبى A سببى عووهی
96/9/4 

 8-71چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A ریبضی 
96/9/15 

 71-71چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A آهبر هذیزیت
96/9/15 

 71-71جوعه  اعتبد نظبم A تئوری هذیزیت
96/9/10 

 96/9/16 71-11چهبرؽنبه  اعتبد گزگبنی A اقتصبد خزد و کالى

 74-71دوؽنبه  دکتز هذرعی A اصول و هببنی هذیزیت اس دیذگبه اعالم
96/9/6 

 8-71چهبرؽنبه  اعتبد هعذنچی A پضوهؼ هبی عولیبتی
96/9/15 

1111مدیریت دولتی) مجموعه ) 

 روس وعبعت نبم اعتبد گزوه نبم درط
  



 71-11ؽنبه نیب دکتز رهضبى A سببى عووهی
96/9/4 

 8-71چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A ریبضی 
96/9/15 

 71-71چهبرؽنبه  رضبپوردکتز  A آهبر هذیزیت
96/9/15 

 71-71جوعه  اعتبد نظبم A تئوری هذیزیت
96/9/10 

 96/9/16 71-11چهبرؽنبه  اعتبد گزگبنی A اقتصبد خزد و کالى

 71-8جوعه دکتز هنبفی A سببى تخصصی
96/9/10 

 74-71دوؽنبه  دکتز هذرعی A اصول و هببنی هذیزیت اس دیذگبه اعالم
96/9/6 

 IT(1111)مجموعه مدیریت 

 روس وعبعت نبم اعتبد گزوه نبم درط
  

 71-11ؽنبه نیب دکتز رهضبى A سببى عووهی
96/9/4 

 8-71چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A ریبضی 
96/9/15 

 71-71چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A آهبر هذیزیت
96/9/15 

 71-71جوعه  اعتبد نظبم A تئوری هذیزیت
96/9/10 

 96/9/16 71-11چهبرؽنبه  اعتبد گزگبنی A اقتصبد خزد و کالى

 71-8جوعه دکتز هنبفی A سببى تخصصی
96/9/10 

 74-71دوؽنبه  دکتز هذرعی A اصول و هببنی هذیزیت اس دیذگبه اعالم
96/9/6 

 8-77دوؽنبه  دکتز هذرعی A ببساریببی
96/9/13 



 8-71چهبرؽنبه  اعتبد هعذنچی A پضوهؼ هبی عولیبتی
96/9/15 

1111مدیریت منابع انسانی) مجموعه ) 

 روس وعبعت نبم اعتبد گزوه نبم درط
  

 71-11ؽنبه نیب دکتز رهضبى A سببى عووهی
96/9/4 

 8-71چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A ریبضی 
96/9/15 

 71-71چهبرؽنبه  دکتز رضبپور A آهبر هذیزیت
96/9/15 

 71-71جوعه  اعتبد نظبم A تئوری هذیزیت
96/9/10 

 96/9/16 71-11چهبرؽنبه  اعتبد گزگبنی A اقتصبد خزد و کالى

 74-71دوؽنبه  دکتز هذرعی A اصول و هببنی هذیزیت اس دیذگبه اعالم
96/9/6 

 8-77دوؽنبه  دکتز هذرعی A ببساریببی
96/9/13 

 (1121مجموعه مهندسی عمران)

 روس و عبعت نبم اعتبد ؽوبره کذ نبم درط
  

 71-11ؽنبه نیب دکتز رهضبى A سببى عووهی
96/9/4 

 71-17عه ؽنبه و چهبرؽنبه  دکتز رضبپور  A ریبضی عووهی
96/9/15 

 96/9/8 12-11چهارشنبه  ههنذط ابزاهیوی A هقبوهت

 96/9/9 12-11پنج شنبه ههنذط اکبزی  A تحلیل

 96/9/7   11-12سه شنبه  ههنذط طهوبعبی  A خبک و پی



 دکتر رادفر A عیبالت

 12-11جمعه 
96/9/10 

 12-11شنبه     
96/9/11 

 هتعبقبب اعالم هیؾود 12-11یک شنبه  ههنذط اکبزی A فوالد

 هتعبقبب اعالم هیؾود 12-11پنجشنبه  ههنذط ابزاهیوی A راه

 (1121اقتصاد)مجموعه 

 روس و عبعت نبم اعتبد  ؽوبره کذ نبم درط
  

 71-11ؽنبه نیب دکتز رهضبى A سببى عووهی
96/9/4 

 8-71چهبرؽنبه دکتز رضبپور A ریبضی 
96/9/15 

 71-71چهبرؽنبه دکتز رضبپور A آهبر هذیزیت
96/9/15 

 71-11یکؾنبه دکتز ابونوری A اقتصبد خزد 
96/9/12 

 71-17چهبرؽنبه دکتز صفبری A اقتصبد کالى
96/9/12 

 (1115مجموعه هنرهای پژوهشی )

 روس و عبعت  نبم اعتبد ؽوبره کذ نبم درط
  

 71-71جوعه دکتزغضنفزی A تبریخ و فزهنگ هنز ایزاى 
96/9/17 

 74-71پنجؾنبه دکتزغضنفزی A تبریخ و فزهنگ هنز جهبى
96/9/16 

 هتعبقبب اعالم هیؾود 71-11پنجؾنبه  دکتز هلکی A نقذ هنزی و ادبی 

 (1131کالس ارشد مهندسی مواد )



 روس و عبعت نبم اعتبد  ؽوبره کذ نبم درط
  

 71-11ؽنبه نیب دکتز رهضبى A سببى عووهی
96/9/4 

 71-17عه ؽنبه و چهبرؽنبه  دکتز رضبپور  B ریبضی عووهی
96/9/15 

 هتعبقبب اعالم هیؾود هتعبقبب اعالم هیؾود اعتبد هذعو A هعبدالت دیفزانغیل

 79-17یکؾنبه  دکتز کوکبی A ؽیوی فیشیک و تزهودینبهیک
96/9/12 

 71-11پنجؾنبه  دکتز کوکبی A هتبلورصی فیشیکی و اعتحبله فبسهب
96/9/16 

 71-78ؽنبه  دکتز کوکبی A خواؿ هکبنیکی هواد
96/9/11 

 (1111مجموعه روانشناسی عمومی )     

 روس و عبعت نبم اعتبد ؽوبره کذ نبم درط
  

 71-17پنج ؽنبه دکتز صفبیی  A آهبر و روػ تحقیق
96/9/9 

 71-71یکؾنبه اعتبد هذعو A النفظ علن
96/9/12 

 71/41-78جوعه  اعتبد هزتضوی A روانؾنبعی هزضی و کودکبى اعتثنبیی
96/9/17 

 71-71دوؽنبه  دکتزهوتی A روانؾنبعی رؽذ
96/9/13 

 71-11دوؽنبه  دکتز هوتی A روانؾنبعی عووهی
96/9/13 

 8/41-77/41پنج ؽنبه اعتبد ؽزیفی نغب A روانؾنبعی ببلینی
96/9/16 

روانؾنبعی فیشیولوصیک و انگیشػ و 

 هیجبى
A 77/41-71/41پنجؾنبه  اعتبد ؽزیفی نغب 

96/9/13 



 77-71جوعه  دکتز نبدری  A سببى تخصصی
96/9/17 

 (1111مجموعه بالینی )

 روس و عبعت نبم اعتبد ؽوبره کذ نبم درط
  

 71-17پنج ؽنبه دکتز صفبیی  A آهبر و روػ تحقیق
96/9/9 

 71-71یکؾنبه اعتبد هذعو A النفظ علن
96/9/12 

 71/41-78جوعه  اعتبد هزتضوی A روانؾنبعی هزضی و کودکبى اعتثنبیی
96/9/17 

 71-71دوؽنبه  دکتزهوتی A روانؾنبعی رؽذ
96/9/13 

 8/41-77/41پنج ؽنبه اعتبد ؽزیفی نغب A روانؾنبعی ببلینی
96/9/16 

روانؾنبعی فیشیولوصیک و انگیشػ و 

 هیجبى
A 77/41-71/41پنجؾنبه  اعتبد ؽزیفی نغب 

96/9/16 

 77-71جوعه  دکتز نبدری  A سببى تخصصی
96/9/17 

     

 (1121مجموعه ادبیات)     

 روس و عبعت نبم اعتبد ؽوبره کذ نبم درط
  

 هتعبقبب اعالم هیؾود 71-17یکؾنبه  دکتز فزاهبنی A هتوى نظن و نثز

 هتعبقبب اعالم هیؾود 71-17چهبرؽنبه  دکتز ؽبهوزادیبى A هغبیل ادبیکلیبت 

 هتعبقبب اعالم هیؾود 71-17عه ؽنبه  دکتز فزاهبنی A سببى عزبی

 


