
 

 

 

 96-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال 96 ورودی توسعه روستاییبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد 

تعداد  کد درس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  مشخصه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه

27/3/79  10-12  دکتر سمیره صی محمدی 3  2 22249021 فکر سیستمیت 1  12-10 

30/3/79 8-10   دکتر سمیره صی محمدی قلم چی  2 22249035 مبانی توسعه پایدار 2  12-10 

2/4/79 10-12   دکتر محمد سالورزی قلم چی  2 22249023 ریزی فضایی و آمایش سرزمینبرنامه 3  12-10 

4/4/79  5/1-5/3  دکتر همایون مرادنژادی 20  2 22249025 گوهای تأمین مالی روستاییمبانی و ال 4  12-10 

6/4/79  5/3 -5/5  دکتر همایون مرادنژادی 15  2 22249032 اصول توسعه صنایع روستایی و کشاورزی 5  12-10 

  10 -12 9/4/97  8-10  دهحسین مهدی زادکتر  چیقلم  2 22249039 سازی در علوم اجتماعیکاربرد شبیه 6

         12 جمع

 
 

 96-97سال تحصیلی  دومدر نیمسال  95 ورودی توسعه روستایی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد 

 

تعداد  کددرس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  مشخصه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه

           5 22249015 پایان نامه  1

           5 جمع

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

69-79سال تحصیلی  دومدر نیمسال  69 ورودیکارآفرینی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد   

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 نام استاد شماره کالس مشخصه

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

شنبهسه هپنج شنب چهارشنبه   ساعت تاریخ 

گیری کارآفرینانالگوهای تصمیم 1  22143009 2  16 
 –حسین مهدی زاده دکتر 

 زهره معتمدی نیاخانم 
5/3-5/1   27/3/97  12-10  

30/3/97  5/1-5/3  دکتر نعمت اله شیری 16  2 22143024 ایجاد کسب و کار 2  12-10  

2/4/97  10-12  ایدیمحمد دکتر  20  2 22143026 مدیریت کسب و کارهای کوچک 3  12-10  

4/4/97  5/3-5/5  طاهری دکتر  16  2 22143018 تحلیل محیط کسب و کار 4  12-10  

6/4/97   10-12 دکتر همایون مرادنژادی 3  2 22143004 آمار 5  12-10  

 10-12 9/4/97   5/3-5/5 دکتر همایون مرادنژادی 16  2 22143010 کسب و کار طراحی و تدوین طرح 6

    8-10  صیدیمسعود دکتر  16  2 22143025 توسعه محصول جدید 7

41 جمع          
 

 

 

 96-97سال تحصیلی  دوم در نیمسال 95 ورودی  کارآفرینیبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد 

 

تعداد  کددرس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  مشخصه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه

           4 22143020 پایان نامه  1

           4 جمع

 

 
 


