
 

 

 

 

 دوم ترم       1401 مهرورودي  شبانه         و روزانه هدور  اقتصاد       رشته          کارشناسي مقطع       رنامه درسي و امتحاني ب

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد کالس گروه

چهارشن سه شنبه نبهدوش یکشنبه شنبه

 به

 ساعت تاریخ روز شنبه پنج

 10-8 27/03/1402 شنبه  12-10 *5/1 -5/3    دکتر عسگري 209/209* 01 3 1620055 1اقتصاد کالن 1

 10-8 25/03/1402 شنبه پنج   *5/1 -5/3 12-10   درویشيدکتر  209*/209 01 3 1620056 1اقتصاد خرد 2

 10-8 04/04/1402 شنبه یک    10-8 5/1 -5/3*  دکتر مرادي 208/211* 01 3 1620054 2ریاضیات براي اقتصاد 3

 10-8 31/03/1402 چهارشنبه   12-10  *12-10  دکتر امیدي 208/209* 01 3 1620053 2آمار براي اقتصاد  4

 10-8 29/03/1402 دوشنبه     5/3 -5/5  دکتر جایدري 209 01 2 1620052 اصول و مباني اقتصاد اسالمي 5

 10-8 01/04/1402 شنبهپنج    10-8    میريدکتر سایه 208 01 2 1620024 زبان انگلیسي  تخصصي 6

          گروه معارف  01 2 9010029 2اندیشه اسالمي 7

 

 

 

 

 ترم چهارم       1400 مهرورودي   و شبانه        روزانه هدوراقتصاد         رشتهمقطع کارشناسي                 رنامه درسي و امتحاني ب

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد کالس گروه

 پنج چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 شنبه

 ساعت تاریخ روز

 4-2 25/03/1402 شنبه پنج     *12-10 12-10 دکتر آزادي 208*/211 01 3 1620062 3اقتصاد کالن 1

 4-2 27/03/1402 شنبه   *5/1 -5/3 10-8   محمدیاندکتر  211*/209 01 3 1620063 3اقتصاد خرد 2

 4-2 04/04/1402 شنبه یک    12-10   دکتر  آزادي 208 01 2 1620064 پول و بانکداري 3

 4-2 03/04/1402 شنبه     10-8  يدکتر درویش 209 01 2 1620065 1اقتصاد بخش عمومي 4

 4-2 01/04/1402 پنج شنبه     5/1 -5/3  دکتر آزادي 211 01 2 1620066 (:کلیات و تاریخ اقتصادي1اقتصاد ایران) 5

 4-2 29/03/1402 دوشنبه   10-8    دکتر درویشي 209 01 2 1620067 نطریه بازیها و کاربرد آن در اقتصاد 6

 4-2 31/03/1402 چهارشنبه     *5/3 -5/5 5/1 -5/3 دکتر آزادي 208*/211 01 3 1620069 اقتصادي نظریه هاي توسعه 7

          گروه معارف  01 2 9010032 جمعیت و دانش خانواده 8

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ترم ششم       1399 مهرورودي       و شبانه    روزانه هدوراقتصاد         رشتهمقطع کارشناسي                 رنامه درسي و امتحاني ب

ف
دی

ر
 

تعداد  شماره درس عنوان درس

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد کالس گروه

 پنج چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 شنبه

 ساعت تاریخ روز

 6-4 25/03/1402 شنبه پنج   *12-10  12-10  درویشي دکتر 211*/211 01 3 1620078 هاطرح ياقتصاد يابیارز 1

 6-4 04/04/1402 شنبه یک     5/1 -5/3  دکتر جایدري 209 01 2 1620076 يو اقتصاد مقاومت شرفتیپ يرانیا ياسالم يالگو 2

 6-4 29/03/1402 دوشنبه    *5/1 -5/3  10-8 دکتر مراسلي *209/209 01 3 1620068 يمال اقتصاد 3

 6-4 01/04/1402 پنج شنبه  10-8     دکتر محمدیان 211 01 2 1620114 نهادها وسازمانهاي بین المللي انرژي 4

 6-4 31/03/1402 چهارشنبه   *12-10  10-8  دکتر سایه میري 208*/211 01 3 1620081 اقتصاد منابع طبیعي و محیط زیست 5

 6-4 27/03/1402 شنبه    5/3 -5/5   دکتر کاظمي 209 01 2 1620082 اقتصاد گردشگري و میراث فرهنگي 6

 6-4 03/04/1402 شنبه  12-10     دکتر شایان 211 01 2 1620080 مالیه بین الملل 7

          گروه معارف  01 2 9010040 انقالب اسالمي ایران 8

 

 

 

 

 ترم هشتم       1398 مهرورودي  و شبانه         روزانه هدور     اقتصاد    رشتهمقطع کارشناسي                 رنامه درسي و امتحاني ب

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد کالس گروه

 ساعت تاریخ روز شنبه پنج چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 12-10 25/03/1402 شنبه پنج      10-8 دکتر محمدیان 211 01 2 1620116 هاهاي فسیلي: بازارها و سیاستانرژي 1

 12-10 28/03/1402 شنبه یک     5/1 -5/3   دکترآزادي 211 01 2 1620122 اقتصاد سیاسي 3

 12-10 31/03/1401 شنبه چهار      12-10 دکتر مراسلي 209 01 2 1620079 اقتصاد کشاورزي 4

 12-10 03/04/1401 شنبه     12-10   دکتر رحیمي 211 01 2 1620090 شناسي اقتصاديمباني جامعه 5

          گروه معارف  01 2 9010047 تفسیر موضوعي قرآن 6

          گروه معارف  01 2 9010035 یک درس ازگرایش اخالق اسالمي 7

          ربیت بدنيگروه ت  01 1 1624002 1ورزش  8

          گروه معارف  01 2 9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 9
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ترم دوم       1401 مهرورودي  و شبانه         روزانه هدوراقتصاد محض         رشتهمقطع کارشناسي ارشد                 رنامه درسي و امتحاني ب

تعداد  ره درسشما عنوان درس ردیف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد کالس گروه

 ساعت تاریخ روز شنبه پنج چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 12-10 31/03/1401 شنبه چهار   *12-10 10-8   دکتر درویشي 211*/208 01 3 1614012 اقتصاد بخش عمومي 1

 12-10 27/03/1402 شنبه  5/1 -5/3 *10-8    دکتر عسگري 211/209* 01 3 1614010 د سنجي کاربردياقتصا 2

 12-10 04/04/1402 یک شنبه  10-8 *10-8    دکتر شایان 211/208* 01 3 1614011 تجارت بین الملل 3

 

 

 

 چهارمترم         1400 مهرورودي  و شبانه         روزانه هدور        ضمحاقتصاد  رشتهمقطع کارشناسي ارشد                 رنامه درسي و امتحاني ب

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد کالس گروه

 ساعت تاریخ روز پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

            01 6 1620110 پایان نامه 1

 

 

 

 ترم دوم       1401 مهرورودي  و شبانه         روزانه هدوراقتصاد انرژي         رشتهمقطع کارشناسي ارشد                 رنامه درسي و امتحاني ب

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

 امتحانيبرنامه  ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد کالس گروه

پنج  چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

 شنبه

 ساعت تاریخ روز

 4-2 27/03/1402 شنبه  10-8 *5/3 -5/5    دکتر عسگري 208/209* 02 3 1614011 تجارت بین الملل 1

 4-2 04/04/1402 یک شنبه   *12-10  12-10  دکتر سایه میري 208*/209 01 3 1614013 اقتصاد منابع طبیعي 2

 4-2 31/03/1401 شنبه چهار   *5/1 -5/3  10-8  دکتر محمدیان 211*/208 01 3 1620022 المللاصول مالي و حقوق بازرگاني بین 3

 

 

 

 چهارمترم         1400 مهرورودي  و شبانه         روزانه هدوراقتصاد انرژي         رشتهمقطع کارشناسي ارشد                 رنامه درسي و امتحاني ب

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد کالس گروه

 ساعت تاریخ روز پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

            01 6 1620110 پایان نامه 1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رهاي دیگهاي گروهدرس

 

 

 

 

 

 العادهدروس فوق

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد کالسشماره  گروه

 ساعت تاریخ روز پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

                

                

                

                

                

 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس ردیف

 واحد

 برنامه امتحاني ساعات تشکیل کالس در ایام هفته نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاریخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

      6-4    دکتر کاظمي   3 حسابداري-گ مالیه عمومي 1

      *10-8 12-10   شایاندکتر    3 حسابداري-گ اقتصاد کالن 2

      12-10 *10-8   دکتر شایان    3 مدیریت-گ اقتصاد کالن 3


