
 

 
 

 97-98سال تحصیلی  دومدر نیمسال  97 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

52/3/89   30/13-30/15 دکتر سمیره صی محمدی 14  2 1928021 تفکر سیستمی 1  12-10 

72/3/89  10-12  همایون مرادنژادیدکتر  15  2 1928016 پردازیآمار اجتماعی و داده 2  12-10 

92/3/89  30/15-30/17  محمدیسمیره صیدکتر  14  2 1928023 ریزی فضایی و آمایش سرزمینبرنامه 3  12-10 

1/4/98  30/13-30/15  محمدیدکتر سمیره صی 15  2 1928025 مبانی و الگوهای تأمین مالی روستایی 4  12-10 

3/4/98   30/15-30/17 دکتر همایون مرادنژادی 14  2 1928032 اصول توسعه صنایع روستایی و کشاورزی 5  12-10 

  10 -12 5/4/98  8-10  دکتر حسین مهدی زاده یچقلم  2 1928039 سازی در علوم اجتماعیکاربرد شبیه 6

         12 جمع

 
 

 

 97-98سال تحصیلی  دومدر نیمسال  96 ورودی توسعه روستایی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد 

تعداد  کددرس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  مشخصه

 کالس

 نامه امتحانیبر ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ چهار شنبه سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه

           6 1928043 پایان نامه  1

           6 جمع

 
 
 

 

 

 

 



 

79-89سال تحصیلی  دومدر نیمسال  79 ورودی)گرایش کسب و کار جدید( کارآفرینی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد   

 کد درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 مشخصه

شماره 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته

شنبهسه هپنج شنب چهارشنبه   ساعت تاریخ 

گیری کارآفرینانالگوهای تصمیم 1  1926009 2  15 
 –دکتر حسین مهدی زاده 

 خانم زهره معتمدی نیا
30/17-30/15   25/3/98  12-10  

72/3/98  30/13-30/15  دکتر نعمت اله شیری 14  2 1926024 ایجاد کسب و کار 2  12-10  

92/3/98   30/13-30/15 دکتر محمد ایدی 15  2 1926026 مدیریت کسب و کارهای کوچک 3  12-10  

1/4/98  8-10  دکتر  همایون مرادنژادی 15  2 1926018 تحلیل محیط کسب و کار 4  12-10  

2/4/98   8-10 دکتر همایون مرادنژادی 14  2 1926007 روش تحقیق 5  12-10  

 10-12 4/4/98   10-12 دکتر همایون مرادنژادی 15  2 1926010 کسب و کار طراحی و تدوین طرح 6

 10-12 6/4/98  10-12  دکتر مسعود صیدی 14  2 1926025 توسعه محصول جدید 7

         14 جمع

 

 

 

 97-98سال تحصیلی  دومدر نیمسال  96 ورودی)گرایش کسب و کار جدید(   کارآفرینیی و امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه درس

تعداد  کددرس عنوان درس ردیف

 واحد

شماره  مشخصه

 کالس

 برنامه امتحانی ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد

 ساعت تاریخ نبهچهار ش سه شنبه دوشنبه یک شنبه شنبه

           4 1926020 پایان نامه  1

           4 جمع

 

 
 

 

 


