
       قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

 
    

          (الف)  5931روانشناسی ورودی مهر   

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003501 فارسي زبان 80351005 دکتر بهیه احمدی 00:11_03:41 دوشنبه

 0 روانشناسي کارشناسي (351) 280 043501 شناسي معرفت 80351000 دوست ایران محمدحسین دکتر 15:38_01:08دوشنبه

 4 روانشناسي کارشناسي (351) 280 043543 مشاوره و راهنمایي مباني 80351008 خاني استادیان زهرا استاد 04:11 - 00:41 شنبه سه

 3 روانشناسي کارشناسي (351) 280 043503 0 تحولي روانشناسي 80351003 زاده خراساني عارفه استاد 00:08 - 12:38 شنبه سه

 8 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003500 0 روانشناسي در اساسي مباحث 80351000 عباسي زهره دکتر 12:41 - 15:11 شنبه سه

 1 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003501 استنباطي آمار 80351001 آرشید جعفر استاد 01:41_00:38دوشنبه

 7 روانشناسي کارشناسي (351) 280 043500 ادراک و احساس 80351004 بهرامي اعظم استاد 12:41 - 15:11 شنبه پنج

 5 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003500 0 اسالمي اندیشه 80351001 اشعری محمد استاد 04:41 - 00:41 شنبه پنج

 2 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003508 توصیفي آمار 80351011 نیک جمال مریم استاد 08:41 - 04:11 چهارشنبه

 

  

.درس آمار توصیفي نشده اند این واحد درسي را به همراه درس آماراستنباطي اخذ نمایند( پاس کردن)دانشجویاني که موفق به گذراندن  "توجه"   



       قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

 
    

(       ب)  5931روانشناسی ورودی مهر       

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003501 فارسي زبان 80351005 دکتر بهیه احمدی 00:11_03:41 دوشنبه

 0 روانشناسي کارشناسي (351) 280 043501 شناسي معرفت 80351000 دوست ایران محمدحسین دکتر 01:41_00:11دوشنبه

 4 روانشناسي کارشناسي (351) 280 043543 مشاوره و راهنمایي مباني 80351008 خاني استادیان زهرا استاد 15:11_ 12:41شنبه سه

 3 روانشناسي کارشناسي (351) 280 043503 0 تحولي روانشناسي 80351003 زاده خراساني عارفه استاد 00:41_ 04:11 شنبه سه

 8 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003500 0 روانشناسي در اساسي مباحث 80351000 عباسي زهره دکتر 12:38_00:11 شنبه سه

 1 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003501 استنباطي آمار 80351001 آرشید جعفر استاد 15:11_0108دوشنبه

 7 روانشناسي کارشناسي (351) 280 043500 ادراک و احساس 80351004 بهرامي اعظم استاد 12:38_  00:08  شنبه پنج

 5 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003500 0 اسالمي اندیشه 80351001 اشعری محمد استاد 04:41 - 00:41 شنبه پنج

 2 روانشناسي کارشناسي (351) 280 003508 توصیفي آمار 80351011 نیک جمال مریم استاد 08:41 - 04:11 چهارشنبه

  

.نمایند درس آمار توصیفي نشده اند این واحد درسي را به همراه درس آماراستنباطي اخذ( پاس کردن)دانشجویاني که موفق به گذراندن  "توجه"  

 

 

 

 

 



      قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

   3459مشاوره ورودی مهر (345)                          

          
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040512 رفتار تغییر و اصالح روشهای 30051301 تولیتي سادات زهرا استاد 01:11 - 03:41 شنبه سه

 0 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040500 مدرسه در مشاوره و راهنمایي فعالیتهای 0 عملي تمرین 30051300 چاووشي منصوره استاد 07:38 - 01:08 شنبه سه

 4 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040505 مشاوره در شخصیت و تشخیص آزمونهای کاربرد 30051300 داستاني محبوبه استاد 02:41 - 05:11 شنبه سه

 3 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040504 گروهي و فردی ای مشاوره فعالیتهای 0 عملي تمرین 30051304 زاده سرکشیک پروانه استاد 01:11 - 03:41 چهارشنبه

 8 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040501 خانواده مشاوره 30051303 ارجمند سوگند استاد 05:41 - 01:08 چهارشنبه

 1 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 000511 ایران اسالمي انقالب 30051307 باقرپناهي محمدرضا استاد 01:11 - 05:41 چهارشنبه

 7 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040500 پژوهي اقدام 30051301 زارع اعظم استاد 01:08_00:41شنبه پنج

 5 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040517 درماني روان و مشاوره های نظریه 30051308 آقاجاني احمد استاد 03:41 - 04:11 شنبه پنج

 2 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040504 ای رایانه افزارهای نرم کاربرد 30051305  15:41_01:11 شنبه پنج

 

 

 

 

 



   قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 
 

 3459مشاوره ورودی بهمن  (349)       
  

                       
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040513 رواني بهداشت 30051401 برقعي سادات شیما استاد 01:11 - 03:41 شنبه سه

 0 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040507 مشاوره در رغبت و استعداد هوش، آزمونهای کاربرد 30051400 داستاني محبوبه استاد 07:38 - 01:08 شنبه سه

 4 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 080510 ازدواج مشاوره 30051400 چاووشي منصوره استاد 02:41 - 05:11 شنبه سه

 3 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040502 گروهي مشاوره و راهنمایي 30051404 سروده لیال استاد 01:38 - 03:41 چهارشنبه

 8 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040501 اجتماعي مددکاری 30051408 صابری مصطفي استاد 01:08 - 05:38 چهارشنبه

 1 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040508 تحصیلي مشاوره و راهنمایي 30051403 زاده سرکشیک پروانه استاد 05:41 - 07:11 چهارشنبه

 7 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040503 رواني شناسي آسیب 30051407 بهرامي اعظم استاد 04:11 - 00:11 شنبه پنج

 5 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040501 شغلي مشاوره و راهنمایي 30051407 ساکت سمیه 01:11 - 15:41 شنبه پنج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

 
           

 5931مشاوره ورودی مهر(315)
  

         
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040518 اجتماعي روانشناسي 80051000 زاده خراساني عارفه استاد 01:11 - 03:41 شنبه سه

 0 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040514 شخصیت روانشناسي 80051000 جزی رباط سادات عفت استاد 04:11 - 00:41 پنجشنبه

 4 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040510 یادگیری روانشناسي 80051001 جزی رباط سادات عفت استاد 00:08 - 12:38 پنجشنبه

 3 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040501 روانشناسي و تربیتي علوم در تحقیق روش 80051008 آرشید جعفر استاد 01:41 - 03:08 چهارشنبه

 8 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040508 مشاوره و راهنمایي فنون و روشها 80051001 حیدری  استاد 05:38 - 01:41 چهارشنبه

 1 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 000513 اسالمي تمدن و تاریخ 80051007 استاد صدیقه فقیه حبیبي 12:41 - 15:11 پنجشنبه

 7 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 000517 0 ورزش 80051011 استاد مهرزاد منوچهری فاتحي شهید ورزشگاه

 5 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040507 مشاوره در استعداد هوش، آزمونهای کاربرد 30051400 داستاني محبوبه استاد 07:38 - 01:08 شنبه سه

 2 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 080510 ازدواج مشاوره 30051400 چاووشي منصوره استاد 02:41 - 05:11 شنبه سه

 01 مشاوره و راهنمایي آموزش ناپیوسته کارشناسي (051) 280 040503 روانشناسي و تربیتي علوم در آمار 80051011 استاد جعفر آرشید 07:11 - 08:11 شنبه پنج

ینددانشجویاني که موفق به گذراندن درس آمار در علوم تربیتي نشده اند این واحد درسي را به همراه درس روش تحقیق در علوم تربیتي اخذ نما "توجه"  

 

 

 



 

 

         

    
   5931کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی ورودی مهر (315)   

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 دولتي مدیریت ناپیوسته کارشناسي (011) 280 000114 اسالمي متون 80011000 حبیبي فقیه صدیقه استاد 01:11 - 05:41 دوشنبه

 0 دولتي مدیریت ناپیوسته کارشناسي (011) 280 040112 3و4 تخصصي زبان 80011001 داستاني نسرین استاد 01:11 - 03:41 دوشنبه

 4 دولتي مدیریت ناپیوسته کارشناسي (011) 280 040113 مدیریت اطالعاتي های سیستم 80011004 پور جامي مونا دکتر 02:38 - 07:08 چهارشنبه

 3 دولتي مدیریت ناپیوسته کارشناسي (011) 280 040117 تطبیقي مدیریت 80011000 بهادری فاطمه استاد 07:11 - 03:41 چهارشنبه

 8 دولتي مدیریت ناپیوسته کارشناسي (011) 280 080111 سازمان در آن تحلیل و تجزیه و وری بهره 80011003 عطارنیا احمد دکتر 03:41 - 00:11 شنبه پنج

 1 دولتي مدیریت ناپیوسته کارشناسي (011) 280 040115 توسعه اقتصادی 80011008 عطارنیا احمد دکتر 07:08 - 03:38 شنبه پنج

 7 دولتي مدیریت ناپیوسته کارشناسي (011) 280 04210 آمار و کاربرد آن درمدیریت 80031001  05:41 - 07:11 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

 
    

   5931کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی مهر ( 315 )                                                                                               

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 043010 سازماني رفتار مدیریت 80301001 طاهری فاطمه دکتر 01:41 - 15:11 دوشنبه

 0 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 043003 اسالمي رویکرد با مدیریت در ای حرفه اخالق 80301000 عباسي حمیده استاد 00:41 - 00:11 دوشنبه

 4 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 003010 سازماني روانشناسي 80301000 رحماني جعفر دکتر 04:11 - 00:41 شنبه سه

 3 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 003010 اسالمي منابع با آشنایي 80301004 اسکندری عباس استاد 08:38 - 03:08 شنبه سه

 8 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 043310 0 حسابداری اصول 80331000 بان حشم مریم استاد 00:08 - 15:11 شنبه سه

 1 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 30117 ات و کاربرد آن در مدیریتریاضی 804001 رنجبری علي استاد 01:38 - 03:41 دوشنبه

 7 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 30105 0علم اقتصاداصول  8014000 مقدم منتظری مصطفي استاد 02:41 - 07:11 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

 
    

   5934بهمنکارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی      (   349    )                                                                    

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 043010 سازماني رفتار مدیریت 80301001 طاهری فاطمه دکتر 01:41 - 15:11 دوشنبه

 0 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 003000 مدیریت در کامپیوتر کاربرد 30301401 داستاني نسرین استاد 03:11 - 00:41 شنبه سه

 4 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 003014 کالن اقتصاد 30301400 وفا مهدوی سعید استاد 03:41 - 00:11 چهارشنبه

 3 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 003010 اسالمي منابع با آشنایي 80301004 اسکندری عباس استاد 08:38 - 03:08 شنبه سه

 8 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 043310 0 حسابداری اصول 80331000 بان حشم مریم استاد 00:08 - 15:11 شنبه سه

 1 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 30117 ات و کاربرد آن در مدیریتریاضی 804001 رنجبری علي استاد 01:38 - 03:41 دوشنبه

 7 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 30115 0آمار وکاربرد آن در مدیریت 804000 مولوی زینب استاد 04:41 - 01:38 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 

 

       قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

 
    

   5934مهرکارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی    (345)                                                                               

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 003000 مدیریت در کامپیوتر کاربرد 30301401 داستاني نسرین استاد 03:11 - 00:41 شنبه سه

 0 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 003014 کالن اقتصاد 30301400 وفا مهدوی سعید استاد 03:41 - 00:11 چهارشنبه

 4 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 003010 اسالمي منابع با آشنایي 80301004 اسکندری عباس استاد 08:38 - 03:08 شنبه سه

 3 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 003012 0 مدیریت در آن کاربرد و آمار 30301301 مولوی زینب استاد 01:41 - 15:11 دوشنبه

 8 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 043315 0 صنعتي حسابداری 30331300 جهانگیرنیا حسن استاد 07:11 - 03:41 دوشنبه

 1 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 04310 0تحقیق در عملیات 30001311 طاهری فاطمه دکتر 

 7 بازرگاني مدیریت کارشناسي (301) 280 30100 0مالي مدیریت 804008 مروجي حسین استاد 07:11 - 03:38 چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

 
    

   5934مدیریت بازرگانی ورودی مهرکارشناسی ناپیوسته (   345)                                   

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 00110 مدیریت در تحقيق روش 10001101 مولوي زینب استاد , 00:11 - 03:31 دوشنبه

 0 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 03111 استراتژیک مدیریت 10001100 عباسي حميده استاد , 01:05 - 00:11 دوشنبه

 3 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 05113 مالي مسائل در سمينار 10001103 مروجي حسين استاد , 01:31 - 00:11 چهارشنبه

 1 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 03100 مالي و پولي هاي سياست 10001100 چابکي ابوالفضل استاد , 00:31 - 01:05 چهارشنبه

 5 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 03101 المللي بين بازاریابي 10001101 یزدیان مهدي استاد , 00:05 - 01:15 شنبه پنج

 0 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 080111 سازمان در آن تحلیل و تجزیه و وری بهره 80011003 عطارنیا احمد دکتر 03:41 - 00:11 شنبه پنج

 0 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 280 000114 اسالمي متون 80011000 حبیبي فقیه صدیقه استاد 01:11 - 05:41 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   5934بهمنمدیریت بازرگانی ورودی کارشناسی ناپیوسته (  349)        

           
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 040113 مدیریت اطالعاتي های سیستم 80011004 پور جامي مونا دکتر 02:38 - 07:08 چهارشنبه

 0 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 03111 استراتژیک مدیریت 10001100 عباسي حميده استاد , 01:05 - 00:11 دوشنبه

 3 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 040112 3و4 تخصصي زبان 80011001 داستاني نسرین استاد 01:11 - 03:41 دوشنبه

 1 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 03100 مالي و پولي هاي سياست 10001100 چابکي ابوالفضل استاد , 00:31 - 01:05 چهارشنبه

 5 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 03101 المللي بين بازاریابي 10001101 یزدیان مهدي استاد , 00:05 - 01:15 شنبه پنج

 0 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 250 080111 سازمان در آن تحلیل و تجزیه و وری بهره 80011003 عطارنیا احمد دکتر 03:41 - 00:11 شنبه پنج

 0 بازرگاني مدیریت ناپيوسته کارشناسي (001) 280 000114 اسالمي متون 80011000 حبیبي فقیه صدیقه استاد 01:11 - 05:41 دوشنبه

 

 

 

 

 

 



 

 

         

    

   5934کارشناسی پیوسته مترجمی زبان ورودی مهر                                                        

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04540 ساده متون ترجمه 30301300 مدرس برقعي باقر محمد سید استاد 05:11 - 01:11 دوشنبه

 0 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04541 ساده شعر های نمونه 30301301 استاد مرادی 01:11 - 15:11 دوشنبه

 4 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04510 ترجمه نظری مباني و اصول 30301300 مدرس برقعي باقر محمد سید استاد 01:11 - 03:11 دوشنبه

 3 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04533 0 شناسي زبان کلیات 30301303 حسیني سادات نفیسه استاد 00:08 - 12:38 شنبه سه

 8 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04537 نویسي مقاله 30301304 حسیني سادات نفیسه استاد 12:41 - 15:11 شنبه سه

 1 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 00115 0 اسالمي اندیشه 30301301 مهر رضوی سیدجالل استاد 03:41 - 04:11 شنبه سه

 7 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04540 مطبوعاتي متون خواندن 30301308 فراهاني حسین استاد 04:11 - 00:41 شنبه سه

 5 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04535 نگاری نامه 30301301 احمدی شاه رضا محمد سید استاد 12:41 - 15:11 چهارشنبه

 2 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04581 0 داستان شفاهي بیان 30301307 احمدی شاه رضا محمد سید استاد 00:08 - 12:38 چهارشنبه

 01 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04500 فارسي نگارش 80301011 کاویاني اصغر علي استاد 04:11 - 00:41 دوشنبه

 

 

 



 

 

 

 

5931کارشناسی پیوسته مترجمی زبان ورودی مهر   

         

          

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 00110 اسالم تاریخ 80301001 خوشنویس صائبي فخری دکتر 03:41 - 04:11 دوشنبه

 0 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04500 فارسي نگارش 80301011 کاویاني اصغر علي استاد 04:11 - 00:41 دوشنبه

 4 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04543 0 مفاهیم درک و خواندن 80301001 احمدی شاه رضا محمد سید استاد 00:08 - 15:11 دوشنبه

 3 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04531 0 شنود و گفت 80301000 فراهاني حسین استاد 00:08 - 15:11 شنبه سه

 8 زبان مترجمي کارشناسي (301) 280 04542 0 نگارش دستور 80301000 صفری محمود دکتر 01:08 - 04:11 شنبه سه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

    
   5934کارشناسی ناپیوسته حقوق ورودی مهر   

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 000810 اسالمي متون 30081301 خوشنویس صائبي فخری دکتر 02:41 - 05:11 چهارشنبه

 0 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 040801 کارورزی 30081308 رئیسي مهدی استاد چهارشنبه

 4 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 040803 0 فقه قواعد 30081304 گلپایگاني موسوی باقر استاد 07:38 - 01:08 چهارشنبه

 3 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 080104 قانوني پزشکي 30081303 داودآبادی حمید دکتر 04:41 - 00:11 شنبه پنج

 8 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 080118 4 اختصاصي جزای حقوق 30081300 فتحي مرتضي دکتر 12:41 - 15:11 شنبه پنج

 1 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 040800 کیفری دادرسي آیین 30081301 آقاجاني مهدی استاد 08:08 - 04:38 شنبه پنج

 7 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 040800 5 مدني حقوق 30081300 طبری مجتبي دکتر 00:11 - 12:38 شنبه پنج

 

 

 

 

 

 

 



 

        قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

    
   5931کارشناسی ناپیوسته حقوق ورودی مهر                           

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 000810 0 اختصاصي جزای حقوق 80081003 دیرباز مرضیه استاد 07:11 - 03:41 شنبه سه

 0 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 080103 4 مدني دادرسي آیین 80081000 صفدری مرضیه استاد 03:41 - 04:11 چهارشنبه

 4 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 04083 0 تخصصي زبان 80081001 صفدری مرضیه استاد 01:08 - 03:38 چهارشنبه

 3 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 080113 3 تجارت حقوق 80081000 بوالحسني محسن استاد 05:11 - 01:41 چهارشنبه

 8 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 000814 0 عمومي الملل بین حقوق 80081008 الجوردی مهسا استاد 12:41 - 15:11 شنبه پنج

 1 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 040810 1 مدني حقوق 80081001 داماد محقق سادات مریم دکتر 00:11 - 12:38 شنبه پنج

 7 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 040811 0 فقه قواعد 80081004 طبری مجتبي دکتر 03:11 - 00:41 شنبه پنج

 5 قضایي حقوق ناپیوسته کارشناسي (081) 280 000810 اسالمي متون 30081301 خوشنویس صائبي فخری دکتر 02:41 - 05:11 چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

    

   5931کارشناسی پیوسته حقوق ورودی مهر                          

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 حقوق کارشناسي (381) 280 380110 (0)اسالمي اندیشه 80381005 قاسمپور محسن استاد 00:11 - 01:41 چهارشنبه

 0 حقوق کارشناسي (381) 280 380144 ها شرکت (0)تجارت حقوق 80381007 بوالحسني محسن استاد 01:41 - 08:11 چهارشنبه

 4 حقوق کارشناسي (381) 280 380100 (0)اساسي حقوق 80381004 الیاسي مرتضي دکتر 03:41 - 04:11 چهارشنبه

 3 حقوق کارشناسي (381) 280 380100 (0)عمومي الملل بین حقوق 80381002 شربتیان محمدصادق استاد 01:11 - 05:41 چهارشنبه

 8 حقوق کارشناسي (381) 280 380103 کلیات حقوق جزا 80381003 رئیسي مهدی استاد 05:08 - 01:38 چهارشنبه

 1 حقوق کارشناسي (381) 280 380101 (0)فقه اصول 80381001 بحریني محمدجواد دکتر 08:11 - 04:41 شنبه پنج

 7 حقوق کارشناسي (381) 280 380102 (0)عمومي جزای حقوق 80381000 فتحي مرتضي دکتر 00:08 - 12:38 شنبه پنج

 5 حقوق کارشناسي (381) 280 380141 مالکیت و اموال (0)مدني حقوق 80381000 بحریني محمدجواد دکتر 04:11 - 00:41 شنبه پنج

 2 حقوق کارشناسي (381) 280 380134 حقوق فضای مجازی 80381001 رئیسي مهدی استاد 12:41 - 15:11 شنبه پنج

 01 حقوق کارشناسي (381) 280 380105  (0)فقه قواعد 80381008 تبار احمدی احمد دکتر 01:38 - 08:08 شنبه پنج

 00 حقوق کارشناسي (381) 280 380115 (0)بدني تربیت 80381011 منوچهری مهرزاد استاد فاتحي شهید ورزشگاه  

 



 

 

         
    

   5934کارشناسی پیوسته حقوق ورودی بهمن                          

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 حقوق کارشناسي (381) 280 380110 (0)اسالمي اندیشه 80381005 قاسمپور محسن استاد 00:11 - 01:41 چهارشنبه

 0 حقوق کارشناسي (381) 280 380144 ها شرکت (0)تجارت حقوق 80381007 بوالحسني محسن استاد 01:41 - 08:11 چهارشنبه

 4 حقوق کارشناسي (381) 280 380100 (0)اساسي حقوق 80381004 الیاسي مرتضي دکتر 03:41 - 04:11 چهارشنبه

 3 حقوق کارشناسي (381) 280 380100 (0)عمومي الملل بین حقوق 80381002 شربتیان محمدصادق استاد 01:11 - 05:41 چهارشنبه

 8 حقوق کارشناسي (381) 280 380103 کلیات حقوق جزا 80381003 رئیسي مهدی استاد 05:08 - 01:38 چهارشنبه

 1 حقوق کارشناسي (381) 280 380101 (0)فقه اصول 80381001 بحریني محمدجواد دکتر 08:11 - 04:41 شنبه پنج

 7 حقوق کارشناسي (381) 280 380102 (0)عمومي جزای حقوق 80381000 فتحي مرتضي دکتر 00:08 - 12:38 شنبه پنج

 5 حقوق کارشناسي (381) 280 380147 قراردادها کلیات (4)مدني حقوق 30381401  04:11 - 00:41 شنبه پنج

 2 حقوق کارشناسي (381) 280 380134 حقوق فضای مجازی 80381001 رئیسي مهدی استاد 12:41 - 15:11 شنبه پنج

 01 حقوق کارشناسي (381) 280 380105  (0)فقهقواعد 80381008 تبار احمدی احمد دکتر 01:38 - 08:08 شنبه پنج

 00 حقوق کارشناسي (381) 280 380115 (0)بدني تربیت 80381011 منوچهری مهرزاد استاد فاتحي شهید ورزشگاه  

 

 

 



 

  قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

      

    

   5931حسابداری ناپیوسته ورودی مهر                              

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04210 0 عملیاتي پژوهش 80031001 رزاقي سمیه استاد 05:41 - 07:11 دوشنبه

 0 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 00210 احتماالت و آمار 80031003 رزاقي سمیه استاد 01:41 - 03:11 دوشنبه

 4 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04207 0 حسابرسي 80031008 صفدری سمیه استاد 01:41 - 03:08 شنبه سه

 3 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04218 حسابداری اطالعاتي های سیستم 80031000 صفدری سمیه استاد 05:08 - 01:38 شنبه سه

 8 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 00110 0 اسالمي اندیشه 80031001 صرفي مصطفي استاد 03:11 - 00:41 شنبه سه

 1 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04217 عمومي مالیه 80031000 چابکي ابوالفضل استاد 05:38 - 07:08 چهارشنبه

 7 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04200 0 پیشرفته حسابداری 80031004 برهاني عباس سید استاد 07:11 - 03:41 چهارشنبه

 5 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04211 بهادار اوراق بورس در گذاری سرمایه 30031402 مروجي حسین استاد 01:11 - 05:41 چهارشنبه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

    

   5934 بهمن ورودیحسابداری ناپیوسته                              

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04210 0 عملیاتي پژوهش 80031001 رزاقي سمیه استاد 05:41 - 07:11 دوشنبه

 0 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04211 بهادار اوراق بورس در گذاری سرمایه 30031402 مروجي حسین استاد 01:11 - 05:41 چهارشنبه

 4 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04207 0 حسابرسي 80031008 صفدری سمیه استاد 01:41 - 03:08 شنبه سه

 3 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04218 حسابداری اطالعاتي های سیستم 80031000 صفدری سمیه استاد 05:08 - 01:38 شنبه سه

 8 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 00110 0 اسالمي اندیشه 80031001 صرفي مصطفي استاد 03:11 - 00:41 شنبه سه

 1 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04217 عمومي مالیه 80031000 چابکي ابوالفضل استاد 05:38 - 07:08 چهارشنبه

 7 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04200 0 پیشرفته حسابداری 80031004 برهاني عباس سید استاد 07:11 - 03:41 چهارشنبه

 5 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04202 0 تخصصي زبان 30031304 کرمي مرتضي استاد 01:11 - 05:41 شنبه سه

 2 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04212 حسابداری در ای رایانه افزارهای نرم کاربرد 30031301 زاده تقي نفیسه استاد 01:38 - 03:08 دوشنبه

 

 



 

 

 

5934 مهر حسابداری ناپیوسته ورودی  

 

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04205 0 مالي پروژه 30031303 کرمي مرتضي استاد 

 0 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 00113 ایران اسالمي انقالب 30031301 استاد محمد رضا باقر پناهي 00:38_ 03:08دوشنبه

 4 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04201 کارآموزی 30031308 کرمي مرتضي استاد 

 3 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 00111 جمعیت و خانواده دانش 30031307 جزی رباط سادات عفت استاد 01:08 - 05:38 دوشنبه

 8 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04203 حسابداری در جاری مباحث 30031300 جهانگیرنیا حسن استاد 05:41 - 07:11 دوشنبه

 1 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04212 حسابداری در ای رایانه افزارهای نرم کاربرد 30031301 زاده تقي نفیسه استاد 01:38 - 03:08 دوشنبه

 7 حسابداری ناپیوسته کارشناسي (031) 280 04202 0 تخصصي زبان 30031304 کرمي مرتضي استاد 01:11 - 05:41 شنبه سه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       قم مهر طلوع عالي آموزش موسسه 

 
    

    5931حسابداری پیوسته ورودی مهر  

    

         
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 حسابداری کارشناسي (331) 280 043310 0 حسابداری اصول 80331000 بان حشم مریم استاد 00:08 - 15:11 شنبه سه

 0 حسابداری کارشناسي (331) 280 003310 عمومي روانشناسي 80331004 فهیمي رضا استاد 04:38 - 00:41 شنبه سه

 4 حسابداری کارشناسي (331) 280 003310 شناسي جامعه مباني 80331003 عبدی کافیه استاد 07:11 - 03:41 چهارشنبه

 3 حسابداری کارشناسي (331) 280 30117 0 عمومي ریاضي 804001 رنجبری علي استاد 01:38 - 03:41 دوشنبه

 8 حسابداری کارشناسي (331) 280 003313 اسالمي اخالق 30331301 اشعری محمد استاد 03:11 - 00:41 چهارشنبه

 1 حسابداری کارشناسي (331) 280 00113 اسالمي ایران انقالب 30031301 استاد محمد رضا باقر پناهي 00:38_03:08 دوشنبه

 7 حسابداری کارشناسي (331) 280 30105 خرد اقتصاد 8014000 مقدم منتظری مصطفي استاد 02:41 - 07:11 دوشنبه

 

 



 

 

         

    
   5934مهرحسابداری پیوسته ورودی                                                               

    

         
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 حسابداری کارشناسي (331) 280 003301 دولتها عمومي مالیه و مشي خط 30331308 استاد ابوالفضل چابکي 07:08_05:38 چهارشنبه

 0 حسابداری کارشناسي (331) 280 043315 0 صنعتي حسابداری 30331300 جهانگیرنیا حسن استاد 07:11 - 03:41 دوشنبه

 4 حسابداری کارشناسي (331) 280 003312 0 عملیاتي پژوهش 30331304 طاهری فاطمه دکتر 00:38 - 01:41 دوشنبه

 3 حسابداری کارشناسي (331) 280 003300 تولید مدیریت 30331303 کاظمي معصومه استاد 03:08 - 00:11 شنبه سه

 8 حسابداری کارشناسي (331) 280 043313 0 میانه حسابداری 30331300 کرمي مرتضي استاد 07:38 - 03:41 شنبه سه

 1 حسابداری کارشناسي (331) 280 003313 اسالمي اخالق 30331301 اشعری محمد استاد 03:11 - 00:41 چهارشنبه

 7 حسابداری کارشناسي (331) 280 00113 انقالب اسالمي ایران 30031301 رضا باقر پناهياستاد محمد  00:38_03:08 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

    

   5931کاردانی حسابداری ورودی مهر                                                                                 

             
   

 ردیف رشته ترم درس کد درس نام گروه شماره استاد نام زماني برنامه

 0 بازرگاني حسابداری پیوسته کارداني مقطع (4) 280 30115 آماری های روش 804000 مولوی زینب استاد 04:41 - 01:38 دوشنبه

 0 بازرگاني حسابداری پیوسته کارداني مقطع (4) 280 30105 خرد اقتصاد 8014000 مقدم منتظری مصطفي استاد 02:41 - 07:11 دوشنبه

 4 بازرگاني حسابداری پیوسته کارداني مقطع (4) 280 30117 0 عمومي ریاضي 804001 رنجبری علي استاد 01:38 - 03:41 دوشنبه

 3 بازرگاني حسابداری پیوسته کارداني مقطع (4) 280 30112 حقوق کلیات 804003 محتاج محدثه استاد 00:41 - 00:11 شنبه سه

 8 بازرگاني حسابداری پیوسته کارداني مقطع (4) 280 30103 0 ها شرکت حسابداری 804004 یزدی کرباسي ناهید استاد 01:08 - 15:11 شنبه سه

 1 بازرگاني حسابداری پیوسته کارداني مقطع (4) 280 30100 مالي مدیریت 804008 مروجي حسین استاد 07:11 - 03:38 چهارشنبه

 7 بازرگاني حسابداری پیوسته کارداني مقطع (4) 280 003313 اسالمي اخالق 30331301 اشعری محمد استاد 03:11 - 00:41 چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 


