
چهارشنبه پردیس تحصیالت تکمیلی             روزجدول برنامه هفتگی کالس هاي آموزشی   

  

  حخ

  

  

  بعد از ظهر  قبل از ظهر

10  - 8  12  - 10  15  - 13  17  - 15  19  - 17  

            کالس  طبقه

طبقه 

  دوم

201  
  )ارشد(حقوق اسناد تجاري

  دکتر طوسی

  روش تحقیق

  دکتر کردعلیوند

  حقوق جراي اقتصادي

  دکتر کردعلیوند

  پویایی سیستم ها

  دکتر حمید زاده
  

202  

 تعارض قوانین در زمینه مالکیت

  )ارشد(فکري

  دکترپروین

  دکتر تاج زاده
      

203  
  مشاوره گروهی

  8- 11دکتر گیتی پسند
        

204  
  حقوق محیط زیست

  دکتر پیري

  2تحلیل اقتصادي 

  دکتر طوسی
      

205            

206            

207            

208            

209            

211            

212  

بررسی و ارزیابب طرحهاي 

  )ارشد(توسعه

  پوردکترجمعه

  اصول و مبانی برنامه ریزي

  )ارشد(منطقه اي

  دکترجمعهپور

      

213  

مدل سازي و شبیه سازي 

  اقتصاد

  8- 11 دکترآماده

انگلیسی براي اهداف     

  )ارشد(ویژه

  دکترزندمقدم

  مدیریت دانش 

  دکتر حمیدزاده
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  بعد از ظهر  قبل از ظهر  

10 - 8  12 - 10  15 - 13  17 - 15  19 - 17  

            کالس  طبقه

  301  

  )ارشد(حقوق بین الملل خصوصی

  دکترپروین

  )ارشد(حقوق بین الملل بشر  

  دکترداشاب
    

  304  

      
    

طبقه 

  سوم

401  
  روش تحقیق

  دکتر خادم علیزاده

  روش تحقیق 

  دکتر خادم علیزاده

قضیههایحدیدراحتمالدکترپورطاهر

      13-16ي

306  

  )ارشد(واج شناسی

  دکترحیدرپور

  )ارشد(فارسیساخت زبان 

  دکترگندمکار

محیط ملی و بین المللی 

  )ارشد(گردشگري

  دکترفرزین

حسابداري مدیریت در 

صنعت 

دکترر)ارشد(جهانگردي

  ضاپور

  

307  

  )ارشد(مکاتب زبان شناسی

  دکترگلفام

  )ارشد(ساخت واژه

  دکترحیدرپور

مدیریت منبع انسانی در 

  )ارشد(ورزش

  دکترکارگر

تحلیل آمار و نرم افزار 

  )ارشد(ورزش در 

  دکترهنري
  

308  

  خط مشی گذاري در صنعت جهانگردي

      دکترخدادادي

  )ارشد(کاربرد رایانه در ورزش

  دکترطیبی

  )ارشد(تطور زبان فارسی

  دکترمنشیزاده
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  بعد از ظهر  قبل از ظهر

10 - 8  12 - 10  15 - 13  17 - 15  19 - 17  

            کالس  طبقه

  طبقه پنجم

501  

و عرفانی مبانی حکمی 

  هنر در اسالم

  دکترعبداللهنصري

  مبانی فلسفی ذوق و هنر

  دکترامیرنصري

  نظریه هاي برنامه درسی

  14-16 دکتر موسی پور

  
  تحلیالقتصادیحقوق

  دکتر ربیعی

502  
  فلسفه تربیتی اسالم

  دکتربهشتی

  نفس و بدن

  دکترعبداللهنصري

  وجود و عدم

  دکتراسدي
  

  

503  
  عصب شناسی زبان

  دوستدکتررقیب

  انسان شناسی در اسالم

  دکترشریعتی

  نظریه هاي معنی شناسی

  دکترصفوي

بررسی زبان شناختی آثار 

    دکترمنشیزادهادبی

504  
      فلسفه زباندکترصفوي  

  

505  

  مبانی فلسفی تریبیت اسالمی

  دکترباقري

  )ارشد(روانشناسی زبان

  دکترفتحی

  زبان شناسی نقش گرا

  دکتردبیرمقدم

  رده شناسی زبان

  دکتردبیرمقدم
  

506  
  )ارشد(اقتصاد خرد

  8-12نوراحمديدکتر

 )ارشد(تحلیل اقتصادي حقوق    

  دکترربیعی
  نظامهاي انتخاباتی

  دکتر اسماعیل پور

507  

  )ارشد(سمینار

  دکترنزاکتگو

مبحث هاي پیشرفته در 

  10- 13آماردکترصالحی

سیستم هاي اطالعاتی 

  مدیران ورزشی

  دکترهنري

در  مدیریت منابع انسانی

    دکترکارگرورزش

508  

جامعه شناسی 

  دکتررضایی)ارشد(زبان

انگلیسی براي اهداف 

  دکترنزاکتگو)ارشد(ویژه

  
  حقوق رقابت تجاري

  دکتر حسن پور

  زبان حقوق

  دکتر حسن پور
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