
 1400-1401نيمسال اول   علوم انسانيبرنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده 

  مديريت عملكرد /مديريت صنعتي برنامه هفتگي كارشناسي ارشد 

 زمان و مكان ارائه/ امتحان نام استاد نام درس شماره و گروه درس

3018031-01 
نظریه های سازمان و 

 مدیریت پیشرفته
 میبدیحمید بابایی 

 09:15-10:45شنبه پنج درس)ت(: 

 13:00-15:00ساعت :  (29/10/1400)امتحان

3018033-01 
 حسین محبی مدیریت استراتژیک پیشرفته

 09:15-10:45درس)ت(: شنبه 

 15:00-17:00ساعت :  (27/10/1400)امتحان

3018035-01 

 سید احمد میرخلیلی اخالق و احكام کسب و کار

 14:30-16:00شنبه پنج درس)ت(: 

 10:00-12:00ساعت :  (25/10/1400)امتحان

3018059-01 
آمار و کاربرد آن در 

 مدیریت
 محمد زارعی محمودآبادی

 16:00-17:30درس)ت(: شنبه 

 08:00-10:00ساعت :  (21/10/1400)امتحان

3018060-01 

 حسین صیادی روش تحقیق
 13:00-14:30شنبه چهاردرس)ت(: 

 13:00-15:00ساعت :  (18/10/1400)امتحان

 

  ايرانشناسي/ فرهنگ مردم، آداب و رسوم و ميراث فرهنگيبرنامه هفتگي كارشناسي ارشد 

 زمان و مكان ارائه/ امتحان نام استاد نام درس شماره و گروه درس

 جعفر نوری تاریخ ایران 3010068-01
 09:15-10:45شنبه چهاردرس)ت(: 

 10:00-12:00ساعت :  (28/10/1400)امتحان

 سعیده مؤیدفر جغرافیای ایران 3010069-01
 13:00-14:30درس)ت(: پنج شنبه 

 13:00-15:00ساعت :  (19/10/1400)امتحان

 1مسائل عمومی ایران شناسی 3010072-01
قاسمی سامان 

 فیروزآبادی 

 17:30-19:00شنبه  پنجدرس)ت(: 

 ز 09:15-10:45 شنبه پنجدرس)ع(: 

 13:00-15:00ساعت :   (15/10/1400)امتحان

 منصور طرفداری روش تحقیق 3010073-01

 13:00-14:30شنبه چهاردرس)ت(: 

 ف 09:15-10:45 شنبه پنجدرس)ع(: 

 17:00-19:00ساعت :   (26/10/1400)امتحان

 باستان شناسی ایران و دستاوردهای آن 3010085-01
حجتی نجف شهناز 

 آبادی 

 17:30-19:00شنبه چهاردرس)ت(: 

 10:00-12:00ساعت :  (23/10/1400)امتحان

 بهزاد کریمی سفرنامه نویسی و تاریخ اجتماعی ایران 3010101-01
 10:45-12:15درس)ت(: پنج شنبه 

 15:00-17:00ساعت :  (30/10/1400)امتحان

 

 



 تاريخ/ تاريخ ايران اسالميبرنامه هفتگي كارشناسي ارشد 

 زمان و مكان ارائه/ امتحان نام استاد نام درس شماره و گروه درس

3010092-01 
شناخت روش های تحقیق در 

 تاریخ
 شهناز حجتی نجف آبادی 

 10:45-12:15درس)ت(: پنج شنبه 

 10:00-12:00ساعت :  (29/10/1400)امتحان

3010095-01 
زبان خارجی با تكیه بر ترجمه 

 1متون تاریخی 
 بهزاد کریمی

 14:30-16:00شنبه  چهاردرس)ت(: 

 08:00-10:00ساعت :  (18/10/1400)امتحان

3010096-01 
نقد وبررسی تاریخ ایران از 

 خالفت عباسی تا سقوط بغداد
 جعفر نوری 

 13:00-14:30درس)ت(: پنج شنبه 

 13:00-15:00ساعت :  (20/10/1400)امتحان

3010098-01 

نقد وبررسی تاریخ ایران از 

سقوط ساسانیان تا آغاز 

 خالفت عباسی

 دهقانپور  زهره

 19:00-20:30شنبه  چهاردرس)ت(: 

 08:00-10:00ساعت :  (23/10/1400)امتحان

3010100-01 
نقد و بررسی متون تاریخی 

 )حداقل ده متن(
  سامان قاسمی فیروزآبادی

 10:45-12:15شنبه  چهاردرس)ت(: 

 15:00-17:00ساعت :  (26/10/1400)امتحان

 


