
 

 

 گروه   اقتصاد  

 

 79/  89تحصيلي      اول نيمسال           اولترم               98مهرورودی      دوره روزانه           علوم اقتصادی         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 

 برنامه امتحاني در ايام هفته ساعات تشکيل کالس نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-8 21/10/98     6-4 *6-4  سهامي 210*/212 01 3 1620051 1رياضيات برای اقتصاد  1

 10-8 24/10/98   12-10   *10-8  سايه ميری 212 01 3 1620047 کليات علم اقتصاد 2

 10-8 28/10/98     *12-10  12-10 اميدی 210 01 3 1620050 1آمار برای اقتصاد  3

 10-8 30/10/98   *4-2  4-2   مرادپور *410-212 01 3 1620049 اصول حسابداری 4

             2  1انديشه اسالمي 5

             3  زبان خارجه 6

             1  1تربيت بدني 7

 

 

 قتصاد گروه   ا 

 

 97/  98تحصيلي      اول نيمسال           سومترم              97      مهرورودی      دوره روزانه           علوم اقتصادی         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ام هفتهساعات تشکيل کالس در اي نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 5/3 -5/5 21/10/98   12-10   *12-10  محمديان 214 01 3 1620057 2اقتصاد کالن 1

 5/3 -5/5 23/10/98   *10-8 4-2    یريم هيسا 212 01 3 1620058 2اقتصاد خرد 2

 5/3 -5/5 25/10/98      *10-8 10-8 مراسلي *213-210 01 3 1620059 (1) اقتصاد سنجي 3

 5/3 -5/5 28/10/98    6-4  *12-10  کامرانپور 213-*214 01 3 1620060 اقتصادیآشنايي با فقه  4

سيرانديشه های  5

اقتصادی:متفکرين غربي و 

 اسالمي

1620061 3 01 

210*-212 

 5/3 -5/5 30/10/98   6-4 *12-10    سليماني

             3  فارسي عمومي 6

 

 

 

 



 

 

 گروه   اقتصاد    

 

 97/  98  يليتحص اول   نيمسال          پنجمترم              69مهر ورودی      دوره روزانه                بازرگاني اقتصاد        برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  رسشماره د عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

(:سياستها و 2اقتصاد ايران) 1

 چالش ها

 12-10 21/10/98   12-10  *12-10   سليماني 213-*212 01 3 1620070

(:برنامه ريزی 3قتصاد ايران)ا 2

 و بودجه

 12-10 23/10/98     6-4   اوشني 214 01 2 1620071

 12-10 25/10/98     4-2  *4-2 شايان 212-*210 01 3 1620075 تجارت بين الملل 3

 12-10 28/10/98   4-2    *10-8 کامرانپور 213-*214 01 3 1620072 بانکداری اسالمي 4

روش شناسي  مباني فلسفي و 5

 اقتصادی

 12-10 30/10/98     *10-8 12-10  مراسلي 213 01 3 1620073

 12-10 02/11/98       12-10 آزادی 214 01 2 1620074 نظام های اقتصادی 6

 12-10 3/11/98      12-10  جايدری 210 01 2 1620091 اقتصاد مديريت 7

 

 

 گروه   اقتصاد    

 97/  98  يليتحص اول   نيمسال              هفتمترم               95مهر دوره روزانه        ورودی          اقتصاد بازرگاني دانشجويان رشته برنامه درسي و امتحاني 

 

ف
دي

ر
 

تعداد  شماره درس عنوان درس

 واحد

 

وه
گر

 

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه هشنب

 5/1 -5/3 21/10/98     *10-8 12-10  آزادی *212-213 01 3 1620042 نظامهای اقتصادی  1

 5/1 -5/3 24/10/98     4-2 *4-2  طاهری 210 01 3 1620096 اقتصاد مديريت  2

 5/1 -5/3 28/10/98     *12-10 6-4  آزادی *210-213 01 3 1620045 اقتصاد توسعه  3

 5/1 -5/3 30/10/98   6-4 *6-4    نعمتي 210 01 3 1620104 (1مديريت مالي ) 4

 5/1 -5/3 2/11/98   4-2 *10-8    درويشي 214 01 3 1620041 اقتصاد بخش عمومي  5

             2 10001031-32-33 انقالب اسالمي  6

دانش خانواده و  7

 جمعيت 

10001015 2             



 

 

 

 

 گروه   اقتصاد 

 

 97/  98  يليتحص اول   نيمسال                   اول   ترم               98مهر ورودی           دوره روزانه                     (انرژیمحض، توسعه و )مشترک   علوم اقتصادی   ارشد            برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 22/10/98    12-10  12-10  شايان 212 01 4 1614007 اقتصاد کالن 1

 12-10 25/10/98     10-8 10-8  درويشي 214 01 4 1614006 اقتصاد خرد 2

      10-8 *12-10   گ اقتصاد 210-*214 01 3 1614008  اقتصادسنجي 4

 

 
 

 گروه   اقتصاد 

 

 97/  98  يليتحص اول   نيمسال                  سوم  ترم            97مهر ورودی           دوره روزانه                                               (توسعهعلوم اقتصادی )     ارشد         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه بهشن

 10-8 22/10/98    12-10 *10-8   سايه ميری 213 01 3 1620002 برنامه ريزی اقتصادی 1

 10-8 28/10/98    *10-8 4-2   درويشي *214-213 01 3 1620001 اقتصاد صنعتي 2

             6 9011001 پايان نامه 3

 
 
 

 

 

 روه   اقتصاد گ

 

 97/  98  يليتحص اول   نيمسال                سوم   ترم                97مهر ورودی           دوره روزانه                                               اقتصاد انرژی    ارشد          برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-8 22/10/98    12-10 *12-10   مراسلي 214 01 3 1620022 اصول مالي و حقوق بازرگاني بين الملل 1

 10-8 28/10/98    *10-8 10-8   محمديان *213-210 01 3 1614008 نرژیااقتصاد  2

            01 6 1620110 پايان نامه 3



 

 

 

 
 

 گروه   اقتصاد 

 

 97/  98  يليتحص اول   نيمسال                  پنجم   ترم                  96مهر ورودی           دوره روزانه                                           توسعه  اقتصاد     ارشد         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

             6 1620110 پايان نامه  1

                

                

 
 

 گروه   اقتصاد 

 

 97/  98  يليتحص اول   نيمسال               پنجم    ترم                 95مهر ورودی           دوره روزانه                                               اقتصاد انرژی     ارشد         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

             6 1620110 پايان نامه  1

2                

3                

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 97/  98  يليتحص    اول امتحاني گروه اقتصاد  در نيمسالبرنامه 
 

 8 – 10ساعت        تاريخ امتحان روز امتحان
 

 5/3-5/5ساعت      5/1  -5/3   ساعت  10 -12ساعت      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


