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حمیدی. د(15:30-17:30)مبانی مهندسی برق سلمان زاده. دمهندسی فاکتورهای انسانیحداد. داقتصادمهندسیروغنیان.دمدل های احتمالی و تئوری صفشفایی. دبرنامه ریزی تولید

یگانه. د(دختر)دانش خانواده امین عطایی. دمحاسبات عددیآقایی. داصول شبیه سازیسلمان زاده. دارزیابی کار و زمانخوش الحان. د1تحقیق در عملیات 

حداد. دبرنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

فیض آبادی. د

زرین نگار. د(15:30-18:30)اخالق و احكام كسب و كار قنات آبادی. د(13:00-15:00)استراتژی بازاریابي خوش الحان. دنظریه بازی ها

خوش الحان. د(16:00-19:00)نظریه بازی خوش الحان. دبرنامه ریزی عدد صحیحتارخ. دمدیریت فرآیندهای كسب و كارسلمان زده. دمهندسي فاكتورهای انساني پیشرفته

رحمانی. دطرح ریزی واحدهای صنعتیرمضانیان. د2تحقیق در عملیات حسینی نژاد. دسیستم های اطالعات مدیریتشهریاری. دکنترل کیفیت آمارینجفی. دمدیریت و کنترل پروژه

صفایی. دتجزیه و تحلیل تصمیم گیریصمیمی. دتئوری احتماالت و کاربرد آنشهریاری. دآمار مهندسیستاک. د1کنترل موجودی 

غفاری. دجبر خطیمحسنی. داصول حسابداری و هزینه یابی

هاشمي. د

محسني. دبانكداریمحمدزاده. د

میرزایي. دسری های زماني ماليرمضانیان. دمدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل

ابراهیمي. دبازارهای مالي با درآمد ثابتغالمي. دتجزیه و تحلیل شبكه های حمل و نقلحسیني. دبانكداری الكترونیكيحسیني نژاد. دمدیریت تغییر

ستاک. داصول مدیریت و تئوری سازمانسلمان زاده. دمهندسی فاکتورهای انسانیحداد. داقتصادمهندسیروغنیان.دمدل های احتمالی و تئوری صفشفایی. دبرنامه ریزی تولید

حمیدی. د(15:30-17:30)مبانی مهندسی برق غزنوی. د(12:30-15:30)استاتیک و مقاومت مصالح آقایی. داصول شبیه سازیسلمان زاده. دارزیابی کار و زمانخوش الحان. د1تحقیق در عملیات 

حداد. دبرنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

قنات آبادی. د(15:30-17:30)استراتژی بازاریابي فرحزادی. د(12:00-15:00)تصمیم گیری برای مدیران 

دكتر فرحزادی(15:30-18:30)نظریه های سازمان و مدیریت  ابوحمزه. د(12:30-15:30)اصول اقتصاد خوش الحان. دنظریه بازی هانصیری. دتحقیقات بازاریابي

زاهدی. د(15:00-18:00)كالن داده  خوش الحان. دبرنامه ریزی عدد صحیحشفایي. د( و قبل99ورودی )مدیریت استراتژیک تارخ. دمدیریت فرآیندهای كسب و كارسلمان زده. دمهندسي فاكتورهای انساني پیشرفته

رحمانی. دطرح ریزی واحدهای صنعتیرمضانیان. د2تحقیق در عملیات حسینی نژاد. دسیستم های اطالعات مدیریتشهریاری. دکنترل کیفیت آمارینجفی. دمدیریت و کنترل پروژه

صفایی. دتجزیه و تحلیل تصمیم گیریصمیمی. دتئوری احتماالت و کاربرد آنشهریاری. دآمار مهندسیستاک. د1کنترل موجودی 

غفاری. دجبر خطیمحسنی. داصول حسابداری و هزینه یابی

محسني. دبانكداری

محمدزاده. د(15:30-18:30)مدیریت سرمایه گذاری میرزایي. دسری های زماني ماليرمضانیان. دمدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل

ابراهیمي. دبازارهای مالي با درآمد ثابتغالمي. دتجزیه و تحلیل شبكه های حمل و نقلحسیني. دبانكداری الكترونیكيحسیني نژاد. دمدیریت تغییر

اساتید گروه(پسر)انقالب اسالمی کاظم توری. د(دختر)تفسیر موضوعی نهج البالغه صانعی. د(دختر) 1اندیشه اسالمی موسوی. د(پسر) 2اندیشه اسالمی دکتر ابراهیمی(کارشناسی)مدیریت مالی 

صبوحی. د(15:00-18:00) 2کنترل موجودی ارزانی. د(12:00-15:00)برنامه نویسی کامپیوتر نصیری. داصول بازاریابیظهور. د

پوربصیر. دمبانی کار آفرینی 

شفایي. د( و قبل99ورودی )مدیریت استراتژیک 

پور بصیر. د(15:30-18:30) (ارشد)اصول كارآفریني غالمي. د(10:30-13:30)تجزیه و تحلیل شبكه های حمل و نقل نصیری. دتحقیقات بازاریابي
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سازمان مدیریت صنعتی.ص. مکارشناسی ارشد
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