
 دوره روزانه و شبانه – مدیریت بازرگانیکارشناسی            1401 اول برنامه ترمی  نیمسال          

 

 اول ترم -(1401 )اولورودی های نیمسال   

رد

 یف

تعداد  نام درس کد درس

 واحد

محل تشکیل  ر وز و ساعت تشکیل کالس نام استاد

 کالس

 تاریخ و ساعت امتحان شماره ی کالس

چهارشن سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 به

 پنج شنبه

1 
اساتید گروه  3 زبان عمومی 1810011-91

 آموزشی
  8-10   *17-19  

 زوج
 * 1ک -1ک فنی * –فنی 

28/10               08-10    

 

2 
اصول و مبانی مدیریت  1813086-90

 از دیدگاه اسالم
اساتید گروه  3

     آموزشی
10-13  

 4ک فنی
26/10               08-10    

3 
اساتید گروه  3 ریاضیات پایه 1813087-90

 آموزشی
8-10 

 زوج 10-12

  
   

 مرکزی*-مرکزی
    10-08               17/10 *2ک-2ک

4 
اساتید گروه  3 (1اصول حسابداری ) 1813088-90

  13-10  آموزشی
 

  
 3ک مرکزی

24/10               08-10    

5 
اساتید گروه  2 روانشناسی سازمانی 1813089-90

  10-8  آموزشی
 

  
 مرکزی

    10-08               19/10 1ک 

6 
اساتید گروه  3 زبان  فارسی عمومی 1810001-91

 15-13     آموزشی

*17-
 فرد 19

 
 * 1ک -1ک فنی * –فنی 

22/10               10-12    

7 
1810002-91 

)مبدا  1اندیشه اسالمی 

 ومعاد

2 
اساتید گروه 

    10-08               21/10  1ک مرگزی    19-17   آموزشی

- 
- 

           19 جمع کل

 

 



 دوره روزانه و شبانه –کارشناسی مدیریت بازرگانی                   1401برنامه ترمی  نیمسال اول            

 

 ترم سوم -(1400ورودی های نیمسال اول )  

رد

 یف

تعداد  نام درس کد درس

 واحد

محل تشکیل  ر وز و ساعت تشکیل کالس نام استاد

 کالس

شماره ی 

 کالس

 تاریخ و ساعت امتحان

پنج  چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 شنبه

1 
 2 2زبان تخصصی 1813096-90

اساتید گروه 
 آموزشی

   15-17   
 مرکزی

    12-10               17/10 3ک

2 
 3 مدیریت رفتار سازمانی 1813097-90

اساتید گروه 
 آموزشی

 15-17 

 فرد 17-19

  
 *3ک-3ک مرکزی*-مرکزی  

19/10               10-12    

3 
 3 1حسابداری صنعتی 1813098-90

اساتید گروه 
 آموزشی

 
  

 8-10 

 فرد 15-17

 
 *4ک-3ک فنی*-مرکزی

21/10               10-12    

4 
 3 اقتصاد کالن 1813099-90

اساتید گروه 
 آموزشی

   
 

13-15 

 زوج 15-17

 
 *4ک-4ک فنی* –فنی 

24/10               10-12    

5 
آمار و احتماالت و کاربرد آن در  1813100-90

 2مدیریت 
اساتید گروه  3

 آموزشی
   

 
10-13  

 5ک  فنی
26/10               10-12    

6 
فنون تجزیه وتحلیل وطراحی  1813101-90

 سیستمها  
اساتید گروه  3

 آموزشی
 8-10 

 زوج 17-19

    12-10               28/10 *4ک-3ک فنی*-مرکزی    

7 
 3 آشنایی با قوانین کسب و کار 1813102-90

اساتید گروه 
 آموزشی

   10-13   
 4ک فنی

01/11               10-12    

8 
- 

 جمع کل
20 

          

 

 

           



 دوره روزانه و شبانه – مدیریت بازرگانیکارشناسی                 1401 اول برنامه ترمی  نیمسال 

 

 پنجم ترم -(1399)اول ورودی های نیمسال   

تعداد  نام درس کد درس ردیف

 واحد

محل تشکیل  ر وز و ساعت تشکیل کالس نام استاد

 کالس

شماره ی 

 کالس

 تاریخ و ساعت امتحان

پنج  چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 شنبه

1 
اساتید گروه  3 2تحقیق در عملیات 1813109-90

 15-13  آموزشی

 فرد 15-17

 08-10          02/11 *4ک -2ک فنی*- فنی    

2 
بازاریابی و مدیریت بازار )با  1813110-90

 رویکرد اسالمی(

3 
اساتید گروه 

 15-13       19/10 4ک فنی     13-10  آموزشی

3 
اساتید گروه  3 (1حسابرسی ) 1813111-90

 15-13       21/10 4ک -*3ک فنی-مرکزی*     10-8 فرد 12-10 آموزشی

4 
اساتید گروه  3 بازرگانی بین المللی 1813112-90

 10-8   آموزشی

13-12 

 15-13       24/10 4ک-*4ک فنی-فنی*   

5 
اساتید گروه  3 2مالیمدیریت  1813113-90

 17-15 آموزشی

13-12 

 15-13       26/10 4ک-4ک فنی-فنی     

6 
سازمانهای پولی و مالی اسالمی  1813114-90

 و بین المللی

اساتید گروه  3
 15-13       28/10 *4ک-2ک فنی*-فنی     15-13  فرد 19-17 آموزشی

7 
گروه  اساتید 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی 1810007-91

 1ک  مرکزی    17-15   آموزشی
17/10            17-15 

- 
 20 جمع -

          

 

 

 



 دوره روزانه و شبانه – مدیریت بازرگانیکارشناسی                 1401اول برنامه ترمی  نیمسال 

 هفتم ترم -(1398)اول ورودی های نیمسال   

تعداد  نام درس کد درس ردیف

 واحد

محل تشکیل  ر وز و ساعت تشکیل کالس نام استاد

 کالس

 تاریخ و ساعت امتحان شماره ی کالس

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
اساتید گروه  3 مدیریت استراتژیک 1813122-90

 15-13 آموزشی

 زوج 17-19

 12-10       18/10 *3ک-2ک مرکزی*-فنی      

 

2 
سیستمهای خرید و انبارداری  1813123-90

 و توزیع

اساتید گروه  3
 15-13     آموزشی

 زوج 17-19

 12-10       20/10 *4ک -2ک  فنی* -فنی 

 

3 
اساتید گروه  3 تجارت الکترونیک 1813124-90

 12-10       25/10 1ک  فنی   10-13    آموزشی

 

4 
اساتید گروه  3 حقوق بازرگانی بین المللی 1813125-90

 12-10       27/10 2ک  فنی     10-13  آموزشی

 

5 
 2 آفرینیاصول و مبانی کار  1813130-90

 

اساتید گروه 
 1ک  فنی   17-15    آموزشی

02/11       08-10 

 

6 
اساتید گروه  2 انقالب اسالمی ایران 1810009-90

 1ک  مرکزی     17-15  آموزشی
04/11       13-15 

7 
اساتید گروه  2 دانش خانواده و جمعیت 1810010-91

 1ک  مرکزی      12-10 آموزشی
22/10       13-15 

8 
 2تربیت بدنی  1810015-92

 

اساتید گروه  ع1
  12-10     آموزشی

 سالن ورزشی سالن ورزشی سالن ورزشی

- 
 19 جمع -

         

 

 


