
کالسچهارشنبهسه شنبهدوشنبهاستادجمعنام درسواحدکد درسکد گروهردیفورودی

16:00203-14:30اسالم پناه16کاربرد آزمون های تشخیصی و شخصیت در مشاوره141184011318182

17:45205-15:15احمد آقاجانی16نظریه های مشاوره و روان درمانی241184021318073

20:15203-18:00فهیمی10مشاوره خانواده341184031318203

18:15202-16:45رضاخو10روش های تغییر و اصالح رفتار441184041318092

20:00108-18:30محمد آقائی10اقدام پژوهی541184051318213

17:45203-16:15عباسی10(فعالیت های راهنمایی و مشاوره در مدرسه) (1)تمرین عملی641184061318222

19:30207-18:00واضحی10(فعالیت های مشاوره ای فردی و گروهی (2)تمرین عملی741184071388232

16:30207-15:00بزرگ40تاریخ اسالم851152091115012

21:15206-19:45هدایت48معارف اسالمی دو941184081118032

21«---جمع واحد ها 

17:45307-16:15غالمی22متون زبان تخصصی151182061318062

20:15204-18:00آرشید22روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی251182071318103

17:45206-16:15محمدی22کاربرد نرم افزارهای رایانه ای351182081318132

19:30203-18:00غالمی6اختالالت یادگیری442183011318082

19:30201-18:00عباسی6بهداشت روانی542183021318042

16:00301-14:30رضاخو6راهنمایی و مشاوره شغلی642183031318162

16:00203-14:30اسالم پناه16کاربرد آزمون های تشخیصی و شخصیت در مشاوره741184011318182

17:45205-15:15احمد آقاجانی16نظریه های مشاوره و روان درمانی841184021318073

14:45106-3913:15دانش خانواده94112405110062

20«---جمع واحد ها 

20:15305-18:00دوست کافی16روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره151182011318253

19:30201-18:00حیدری16جامعه شناسی آموزش و پرورش251182021318112

17:45203-16:15سعادت16روان شناسی یادگیری351182031318022

16:00203-14:30سعادت16روان شناسی شخصیت451182041318032

16:00201-14:30قدسی16کاربرد آزمون های هوش، استعداد و رغبت در مشاوره551182051318172

17:45307-16:15غالمی22متون زبان تخصصی651182061318062

20:15204-18:00آرشید22روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی751182071318103

17:45206-16:15محمدی22کاربرد نرم افزارهای رایانه ای851182081318132

16:00202-14:30باقرپناهی16انقالب اسالمی951182091118062

20«---جمع واحد ها 

 دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مشاوره952دروس ترم 

941

942

951



کالسچهارشنبهسه شنبه یکشنبهاستادجمعواحدنام درسکد درسکد گروهردیفورودی
18:15-16:45بوالحسنی4229حقوق تجارت 14115401151004
16:30204-15:00مظفری3229آیین دادرسی مدنی 24115402151014
18:15103-16:45اسحاقی3219حقوق جزای اختصاصی 34115403151005
16:30103-14:00معتمدی8319حقوق مدنی 44115404131511
20:00106-18:30تقوی2219قواعد فقه 54115405131514
20:00204-18:30داودآبادی219پزشکی قانونی64115406151013
--بوالحسنی219کارورزی74115407131520
14:45201-13:15قاسم پور223تاریخ اسالم84115408111501
13:15106دوشنبه سلیمانی239دانش خانواده9411240511006

19
20:30106-19:00عرفانی نسب2234حقوق بین الملل عمومی 14215301121503
20:00101-18:30عالمی2224حقوق جزای اختصاصی 24215302151006
18:15106-16:45مظفری3224آیین دادرسی مدنی 34215303151014
16:30106-1500خوشنویس3234حقوق امالک 44215304151012
18:15108-16:45تقوی1224قواعد فقه 54215305131506
16:30105-15:00بوالحسنی224ادله اثبات دعوی64215306131516
17:00107-15:30خوشنویس224آیین نگارش اسناد74215307151015
21:00108-18:30بحرینی7324حقوق مدنی 84215308131510
18:45107-17:15بزرگ236تاریخ اسالم94215309111501

19
16:30205-15:00بطحایی3230متون فقه 151152011315105
18:15102-16:45دهقانی240کلیات حقوق ثبت25115202151018
21:00307-18:30برهان مجرد6340حقوق مدنی 35115203131502
20:00102-18:30عرفانی نسب1240زبان تخصصی 4511520413154
16:30102-14:00برهانی1340حقوق جزای اختصاصی 55115205121502
18:15102-16:45الیاسی2230حقوق اداری 65115206151010
20:00102-18:30اشعری2240آیین دادرسی مدنی 75115207131521
18:15204-16:45خوشنویس3230حقوق امالک 85115208131505
16:30207-15:00بزرگ240تاریخ اسالم95115209111501

20
16:30108-15:00تقوی2230اصول فقه 15115210151002
20:30106-19:00عرفانی نسب2234حقوق بین الملل عمومی 24215301121503
18:15204-16:45بطحایی3220متون فقه 35115211131505
21:00307-18:30برهان مجرد6340حقوق مدنی 45115203131502
18:15-16:45بوالحسنی4229حقوق تجارت 54115401151004
20:00102-18:30عرفانی نسب1240زبان تخصصی 4511520413154
16:30204-15:00مظفری3229آیین دادرسی مدنی 74115402151014
16:30102-14:00برهانی1340حقوق جزای اختصاصی 85115205121502
18:45107-17:15بزرگ236تاریخ اسالم94215309111501

20

«---جمع واحدها 

942

«---جمع واحدها 

951

«---جمع واحدها 

95
1 

ت
رفی

 ظ
یل

کم
ت

«---جمع واحدها 

 دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حقوق 952دروس ترم 

941



کالسچهارشنبهسه شنبه یکشنبهاستادجمعواحدنام درسکد درسکد گروهردیفورودی

16:30108-15:00تقوی2230اصول فقه 15115210151002

18:15101-16:45قبادیان2224حقوق جزای عمومی 24245301451019

16:30207-15:00شربتیان2234حقوق بین الملل عمومی 35215102121503

14:30106-13:00عرفانی نسب1224حقوق بین الملل خصوصی 44245302451052

20:00105-18:30رئیسی2234حقوق اداری 55215103151010

18:15101-16:45بحرینی224اموال و مالکیت (2)حقوق مدنی 64245303451019

18:15103-16:45معتمدی224تجار و اعمال تجاری (1)حقوق تجارت74245304451032

14:30101-13:00مظفری1224آیین دادرسی مدنی 84245305451043

20:00101-18:30بطحایی1210متون فقه 94245306451028

18

13:30203-12:00طبری1214اصول فقه 15145201451026

18:15101-16:45قبادیان2224حقوق جزای عمومی 24245301451019

16:30207-15:00شربتیان2234حقوق بین الملل عمومی 35215102121503

14:30106-13:00عرفانی نسب1224حقوق بین الملل خصوصی 44245302451052

20:00105-18:30رئیسی2234حقوق اداری 55215103151010

11:45203-10:45طبری114(مدنی)1قواعد فقه 65145202451058

18:15101-16:45بحرینی224اموال و مالکیت (2)حقوق مدنی 74245303451036

18:15103-16:45معتمدی224تجار و اعمال تجاری (1)حقوق تجارت84245304451032

14:30101-13:00مظفری1224آیین دادرسی مدنی 94245305451043

16:30101-14:00عینی پور315زبان انگلیسی عمومی105145203451007

20

 دانشجویان کارشناسی پیوسته حقوق952دروس ترم 

942

951

«----جمع واحد 

«----جمع واحد 



کالسچهارشنبهسه شنبه دوشنبه استادجمعواحددرسکد درسکد گروهردیفورودی

20:00205-18:00عزیززاده216(2)پژوهش عملیاتی 1411440113902

16:30101-15:00کرمی27مباحث جاری در حسابداری2411440213914

17:45107-15:15آقاجانی312(2)حسابرسی 3411440313917

2316حسابداری پیشرفته 4411440413913
37پروژه مالی5411440513918
کرمی37کار آموزی6411440613920

21:30106-20:00معصومی238انقالب اسالمی75215105111504

ورزشگاه پردیسان18:45-11917:15تربیت بدنی84244302114410

19
20:30107-19:00کرمی4233 و3زبان خارجه 12144803134419

17:00105-14:45ایازی318مدیریت تولید23144603124411

17:30103-15:00بهشتی پور3318حسابداری صنعتی 33144604134410

20:15108-131817:45حسابداری پیشرفته 43144605134406

20:00205-18:00عزیززاده216(2)پژوهش عملیاتی 5411440113902

17:30201-15:00گلی39(2)حسابداری دولتی 6421430113916

2316حسابداری پیشرفته 7411440413913
14:45205-24313:15دانش خانواده8411640611006

ورزشگاه پردیسان18:45-11917:15تربیت بدنی64244302114410

22
20:30107-19:00کرمی4233 و3زبان خارجه 12144803134419

17:00105-14:45ایازی318مدیریت تولید23144603124411

17:30103-15:00بهشتی پور3318حسابداری صنعتی 33144604134410

20:15108-131817:45حسابداری پیشرفته 43144605134406

20:00205-18:00عزیززاده216(2)پژوهش عملیاتی 5411440113902

17:30201-15:00گلی39(2)حسابداری دولتی 6421430113916

17:45107-15:15آقاجانی312(2)حسابرسی 7411440313917

2316حسابداری پیشرفته 8411440413913
ورزشگاه پردیسان18:45-211917:15تربیت بدنی 94244302114410

23

942

«---جمع واحد ها 

951

«---جمع واحد ها 

 دانشجویان کارشناسی پیوسته حسابداری952دروس ترم 

941

«---جمع واحد ها 



کالسچهارشنبهسه شنبه دوشنبه استادجمعواحددرسکد درسکد گروهردیفورودی

18:00207-15:00روح پرور424حسابرسی و حسابداری دولتی12144801134412

19:30103-17:00آقازیارتی2333مدیریت مالی 22144802134416

20:30107-19:00کرمی4233 و3زبان خارجه 32144803134419

ورزشگاه پردیسان16:30-15:00جهان بین2137تربیت بدنی 42144804114410

10

18:00207-15:00روح پرور424حسابرسی و حسابداری دولتی12144801134412

19:30103-17:00آقازیارتی2333مدیریت مالی 22144802134416

20:30107-19:00کرمی4233 و3زبان خارجه 32144803134419

16:45202-14:15اسدی36مبانی سازمان و مدیریت 42244701124414

10:30103-08:00کاویانی328زبان فارسی52244702114407

15

19:30103-17:00آقازیارتی2333مدیریت مالی 12144802134416

14:30103-12:00طباطبایی328توسعه اقتصادی23144601124415

14:00103-11:30باقری328پول و ارز33144602124413

17:00105-14:45ایازی318مدیریت تولید43144603124411

17:00103-14:30بهشتی پور3318حسابداری صنعتی 53144604134410

20:15108-131817:45حسابداری پیشرفته 63144605134406

14:45206-24213:15دانش خانواده73144606114411

20
14:30103-12:00طباطبایی328توسعه اقتصادی13144601124415

14:00103-11:30باقری328پول و ارز23144602124413

18:00305-15:00کرمی1417حسابداری میانه 34144401134404

17:30101-15:00حمید جعفری1317حسابداری صنعتی44144402134408

20:15201-17:45عزیززاده1317پژوهش عملیاتی 54144403124409

11:45103-09:15بحرینی319مالیه عمومی64144404124416

ورزشگاه پردیسان16:30-15:00جهان بین2138تربیت بدنی 72144804114410

20
16:45202-14:15اسدی36مبانی سازمان و مدیریت 12244701124414

14:30103-12:00طباطبایی328توسعه اقتصادی23144601124415

942

931

«---جمع واحد ها 

941

«---جمع واحد ها 

921

«---جمع واحد ها 

922

«---جمع واحد ها 

 دانشجویان کارشناسی پیوسته حسابداری952دروس ترم 



14:00103-11:30باقری328پول و ارز33144602124413

11:45103-09:15بحرینی319مالیه عمومی44144404124416

17:30202-14:45فتاحی2414اصول حسابداری 54244301134402

10:30103-08:00کاویانی328زبان فارسی62244702114407

ورزشگاه پردیسان18:45-17:15جهان بین2119تربیت بدنی 74244302114410

20
17:30202-14:45فتاحی2414اصول حسابداری 14244301134402

17:00301-14:30عبادی1312اصول علم اقتصاد25144201124403

20:30202-18:00حسینی صالحی2312ریاضیات 35144202124406

19:45301-17:15ایازی312آمار45144203124407

18:15105-16:45بزرگ212تاریخ تحلیلی اسالم55144204114406

10:30103-08:00کاویانی328زبان فارسی62244702114407

14:45206-24213:15دانش خانواده73144606114411

20

942

«---جمع واحد ها 

951

«---جمع واحد ها 



کالسچهارشنبهسه شنبهدوشنبهاستادجمعواحدنام درسکد درسکد گروهردیفوردوی

--رحمانی2120کارورزی 1411140113626

21:15202-19:45میرصالح حسینی220تغییرات اجتماعی2411140213601

18:45202-16:15رحمانی320ارتباط بین فرهنگ ها3411140313624

19:30105-18:00ساجد228روابط فرهنگی بین الملل4411140413620

17:45201-16:15پیرحاجاتی228مدیریت بازاریابی فرهنگی5411140513614

19:30204-18:00ساداتی نژاد228توسعه فرهنگی6411140613615

16:00206-14:30الوندی243نظریه های ارتباط جمعی7411140713609

20:30106-20:00معصومی238انقالب اسالمی85215105111504

16

19:30105-18:00ساجد228روابط فرهنگی بین الملل1411140413620

17:45201-16:15پیرحاجاتی228مدیریت بازاریابی فرهنگی2411140513614

19:30204-18:00ساداتی نژاد228توسعه فرهنگی3411140613615

16:00206-14:30الوندی243نظریه های ارتباط جمعی4411140713609

16:00103-14:30شیعی226روش تحقیق5511120112603

18:15103-16:45مهاجرنیا226تاریخ تحوالت اجتماعی ایران6511120213607

20:00103-18:30ابروش226مدیریت سازمان های فرهنگی7511120313617

21:15202-19:45باقی28جامعه شناسی فرهنگی ایران8421130114601

--رحمانی118کارورزی 9421130213625

17:45103-16:15قاسم پور235معارف دو10421130311001

19

16:00206-14:30الوندی243نظریه های ارتباط جمعی1411140713609

16:00103-14:30شیعی226روش تحقیق2511120112603

18:15103-16:45مهاجرنیا226تاریخ تحوالت اجتماعی ایران3511120213607

20:00103-18:30ابروش226مدیریت سازمان های فرهنگی4511120313617

17:45301-16:15آزاد218ارتباط تصویری5511120412605

21:15103-19:45وکیلی218تشکیالت وسازماندهی6511120513615

16:30103-15:00یعسوبی218مدیریت گردشگری7511120613621

19:30303-18:00باقی218تکنولوژی و فرهنگ8511120713603

19:30301-18:00علم الهدی218حقوق فرهنگ9511120813602

17:45103-16:15قاسم پور235معارف دو10421130311001

20

951

«---جمع واحد ها 

 دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی952دروس ترم 

941

«---جمع واحد ها 

942

«---جمع واحد ها 



کالسسه شنبه دوشنبهیکشنبهاستادجمعواحددرسکدگروهردیفورودی
18:45202-17:15صابری215اصول و مبانی کارآفرینی13142601
17:00106-14:30آقاجانی1319حسابرسی23142602
14:15101-11:45هاشمی315بازرگانی بین المللی33142603
20:15105-17:45یزدیان335بازاریابی و مدیریت بازار43142604
17:30105-15:00جهانیان335مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت53142605
20:15207-17:45محمدی339مدیریت استراتژیک63142606
17:30306-15:00خوبرو339سیستم های اطالعاتی73142607

20
20:15105-17:45یزدیان335بازاریابی و مدیریت بازار13142604
17:30105-15:00جهانیان335مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت23142605
17:30108-15:00اسدی330سازمانهای پولی و مالی33242501
20:15206-17:45نجفی2320تحقیق در عملیات 43242502
17:30106-15:00هاشمی320بازرگانی بین المللی53242503
20:15306-17:45خوبرو342فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم63242504
14:45206-24213:15دانش خانواده73144606

20
20:15306-17:45خوبرو342فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم13242504
13:30101-12:00عینی پور1210زبان تخصصی 24142401
20:15102-17:45گلدوست328اقتصاد کالن34142402
17:30204-15:00محمدی2320آمار 44142403
17:30106-15:00آزاد1312تحقیق در عملیات 54142404
14:15103-11:45محمدرضایی322مدیریت رفتار سازمانی64142405
17:30107-16:00عباسی232اخالق اسالمی75148208

19
20:15306-17:45خوبرو342فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم13242504
20:15102-17:45گلدوست343اقتصاد کالن24142402
17:30106-15:00آزاد1312تحقیق در عملیات 34142404
14:15103-11:45محمدرضایی322مدیریت رفتار سازمانی44142405
14:15202-11:45ایازی1312آمار 54242301
17:30303-15:00فتاحی2312اصول حسابداری 64242302
17:30107-16:00عباسی232اخالق اسالمی75148208

20
20:15306-17:45خوبرو342فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم13242504
14:15103-11:45محمدرضایی322مدیریت رفتار سازمانی24142405
14:15202-11:45ایازی1312آمار 34242301
17:45303-15:00فتاحی2312اصول حسابداری 44242302
20:15103-17:45عبادی330اقتصاد خرد55142201
20:15101-17:45فروغی320ریاضی و کاربرد آن در مدیریت65142202
17:30107-16:00عباسی232اخالق اسالمی75148208

20

942

«----جمع واحد 

951

«----جمع واحد 
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«----جمع واحد 
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«----جمع واحد 
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931

«----جمع واحد 



کالسچهارشنبهسه شنبه دوشنبهجمعاستادواحددرسکد درسکد گروهردیفورودی
20:15-3917:45محمدی3مدیریت استراتژیک1314260613404
17:30-3915:00خوبرو3سیستم های اطالعاتی2314260713409
20:15102-2417:45حاجی بابایی3سیاست های پولی مالی3411240113411
18:15-2415:45برهان مجرد3حقوق بازرگانی بین المللی4411240215404
17:30108-2415:00یزدیان2بازاریابی بین المللی5411240313410
14:45106-4113:15سلیمانی2دانش خانواده6411240511006
20:00106-2418:30رنجبر2انقالب اسالمی7411240411004

18
17:30-2315:00اخوان23مدیریت مالی1421230113403
20:15205-2317:45غفوریان3سازمانهای پولی و مالی2421230213406
17:30102-3715:00کاملی23تحقیق در عملیات 3421230313402
20:15307-3317:45یزدی نژاد3حقوق بازرگانی بین المللی4421230415404
17:30205-2315:00شفیعی3اصول اساسی مدیریت اسالمی54212305121000
14:45106-4113:15سلیمانی2دانش خانواده6411240511006
14:45106-2313:15عباسی2متون اسالمی75215104111502

19
20:15102-2817:45گلدوست3اقتصاد کالن14142402124203
17:30-2315:00اخوان23مدیریت مالی2421230113403
20:15205-2317:45غفوریان3سازمانهای پولی و مالی3421230213406
17:30102-3715:00کاملی23تحقیق در عملیات 4421230313402
20:15307-3317:45یزدی نژاد3حقوق بازرگانی بین المللی5421230415404
17:30205-2315:00شفیعی3اصول اساسی مدیریت اسالمی64212305121000
14:45106-2313:15عباسی2متون اسالمی75215104111502

20
17:30205-3015:00اسدی3سازمانهای پولی و مالی1324250113406
17:30204-2015:00محمدی23آمار 24142403124909
20:15103-3017:45عبادی3اقتصاد خرد35142201124202
20:15101-2017:45فروغی3ریاضی و کاربرد آن در مدیریت45142202124207
20:15307-3317:45یزدی نژاد3حقوق بازرگانی بین المللی5421230415404
20:15102-4317:45گلدوست3اقتصاد کالن64142402124203
17:30204-1516:00صاعد رازی2معارف اسالمی دو7521210111001
14:45106-24113:15دانش خانواده8411240511006

22
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941

«---جمع واحد ها 

942

«---جمع واحد ها 

951

«---جمع واحد ها 

952

«---جمع واحد ها 



کالسچهارشنبهسه شنبه دوشنبهیکشنبهجمعاستاددرسکد درسکد گروهردیفوردوی

17:30302-4015:00یاسی3مدیریت توسعه 14116401131608

20:15302-4417:45یاسی3روش تحقیق در مدیریت24116402121605

36307زارعی متین2پروژه 34116403131613

---20عطارنیا2کارآموزی44116404131614

---16عزیززاده2کارآموزی44116408131614

3613:15:14:45106مهدوی2متون اسالمی54116405111603

25013:15:14:45205دانش خانواده 6411640611006

16

17:30102-3715:00کاملی23تحقیق در عملیات 1421230313402

17:30302-4015:00یاسی3مدیریت توسعه 24116401121605

20:15302-4417:45یاسی3روش تحقیق در مدیریت34116402121605

17:30303-1415:00گلدوست3توسعه اقتصادی44216301121604

20:15203-1417:45مبینی3مدیریت تطبیقی54216302131607

20:15-1417:45هاشمی3مالیه عمومی و تنظیم خط و مشی دولت ها64216303131605

16:45101-1414:15رضا آقازیارتی3سیر اندیشه های سیاسی وتحول نهاد های اداری74216304131610

18:30106-1417:00سجادی2اقتصاد قرآن84216305151610

3913:15:14:45106سلیمانی2دانش خانواده 10411240511006

25

20:15103-3017:45عبادی3اقتصاد خرد15142201124202

20:15102-4317:45گلدوست3اقتصاد کالن24142402124203

20:15207-4217:45آزاد13تحقیق در عملیات 35116201131602

17:30102-4215:00مبینی3روش تحقیق در مدیریت45116202121605

19:30206-3817:00وکیلی3مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها55116203131606

16:45102-3814:15گل وردی3مدیریت استراتژیک75116204151601

17:30207-3815:00نجفی3روابط صنعتی85116205151603

21:15206-4819:45هدایت2معارف اسالمی دو64118408111803

21

951

«---جمع واحد ها 

941

«---جمع واحد ها 

942

«---جمع واحد ها 
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کالسچهارشنبهدوشنبهیکشنبهجمعاستادواحددرسکد درسکد گروهردیفورودی

17:00106-1914:30آقاجانی13حسابرسی131426023142602

17:30102-4215:00مبینی3روش تحقیق در مدیریت25116202121605

20:15207-4217:45آزاد13تحقیق در عملیات 35116201131602

20:00203-817:15رضا آقازیارتی3مدیریت ریسک بیمه4411040113307

17:30204-1516:00صاعد رازی2معارف اسالمی دو5521210111001

14:45201-2313:15قاسم پور2تاریخ اسالم64115408111501

14:45106-4313:15سلیمانی2دانش خانواده7411240511006

18

20:00203-817:15رضا آقازیارتی3مدیریت ریسک بیمه1411040113307

17:30204-3516:00صاعد رازی2معارف اسالمی دو2521210111001

14:45106-4313:15سلیمانی2دانش خانواده3411240511006

7

کالسچهارشنبهسه شنبهاستادجمعنام درسواحدکد درسکد گروهردیف

17:45203-16:15قدسی210مباحث اساسی در روانشناسی 151482011248112

12:45202-10:30آرشید10آمار استنباطی251482021248163

13:00203-11:30اسالم پناه10احساس و ادراک351482031348112

09:30203-08:00ایراندوست10معرفت شناسی451482051348162

19:30202-18:00صابری10مبانی راهنمایی و مشاوره551482061348342

10:30103-08:00کاویانی10زبان فارسی عمومی622447021144073

17:30107-16:00عباسی30اخالق اسالمی751482081148132

16«---جمع واحد 

941

«---جمع واحد ها 
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«---جمع واحد ها 

 دانشجویان کارشناسی پیوسته روانشناسی952دروس ترم 


