ایام هفته

باسمه تعالی
برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

گروه آموزشی
اقتصاد اسالمی

10-12

8-10

اقتصادسنجی مقدماتی – دکتر غفاری فرد (8تا 4 )11سمینار اقتصاد اسالمی – دکتر غفاری فرد (11تا4 )12

شنبه

سمینارجهان سوم درسیاست بین الملل-دکتر درخشه 5

روابط بین الملل
متون نظم ( 2مثنوی)-دکتر نادعلیزاده 5

زبان و ادبیات فارسی
فلسفه و کالم اسالمی

اقتصاد اسالمی

یکشنبه

مدیریت رفتار سازمانی -دکتر فیروزیان 8

7

تاریخ مسیحیت  -دکتر صالحی

فلسفه اسالمی ( -)1دکتر تاجیک 4

9

آیین دادرسی کیفری – دکتر رستمی 3

فلسفه و کالم اسالمی

متون فقه -دکتر قمی (9تا)12

متون فقه – سمینار – دکتر عمرانی 1

5

سبکشناسی -دکتر بیات

5

نظریه ها و مفاهیم ارتباطات جمعی – دکتر حسن پور (9تا4 )12
مسائل جدید کالمی -1دکتر مصطفوی

1

زبان تخصصی -دکتر حسن پور 5

شیوه های تبلیغ – دکتر مصطفوی

8

مدیریت رفتار مصرف کننده -دکتر حبیبی 1

استراتژی بازرگانی بین الملل -دکتر کاشفی 8

اقتصاد خرد-دکتر ابونوری (9تا8 )12
منطق – دکتر تاجیک

ادیان و عرفان
حقوق جزا و جرمشناسی

6

نسخهشناسی و تصحیح متون-دکتر بیات

مدیریت بازرگانی
اقتصاد اسالمی

سیاست جنایی – دکتر رستمی 1

7

تاریخ تصوف از آغاز تا عصرحاضر(– )2دکتر مقدادیان 3

متون تاریخی به زبان عربی – دکتر زارع خورمیزی 5

حقوق خصوصی

فلسفه حقوق – دکتر جازاری (8تا4 )9

حقوق مدنی -2دکتر امامی پور 3

روابط بین الملل

اصول روابط بین الملل ( -)۲آقای معراجی 6

سیاست بین الملل -دکتر سعیدی (10تا6 )13

استراتژی نظامی قدرت های بزرگ -دکتر کوهکن 4

تحقیق در ادبیّات مذهبی -دکتر نادعلیزاده 9

مطالعات زبانی در متن ادبی -دکتر دانشپژوهان 2

بالغت کاربردی -دکتر حنیفی

9

روش تحقیق – دکتر مقدادیان 3

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی – دکتر رستمی 1
آشنایی با زبان عربی – دکتر زارع خورمیزی 5

تاریخ اسالم

زبان و ادبیات فارسی

زبان خارجی(متون اسالمی) (-)1دکتر خاموشی 4

تاریخ سیاسی اسالم  – 2دکتر زارع خورمیزی 8

حقوق خصوصی
زبان و ادبیات فارسی

8

متن شناسی -دکتر مصطفوی 8

کاربرد تئوری تصمیم گیری درمدیریت-دکتر فیروزیان 8

ریاضی -2آقای شالچی (9تا)12
متون فقه – دکتر عمرانی 3

متون نظم (شاهنامه) -دکتر بشیری 1
فلسفه مالصدرا(هستی شناسی) -دکتر بزرگی

تاریخ اسالم

علوم ارتباطات اجتماعی

دوشنبه

1

فلسفه غرب -دکتر بزرگی

ادیان و عرفان
حقوق جزا و جرمشناسی

اقتصاد اسالمی  – 2دکتر زنگنه (2واحد) ،دکتر
موحدمنش (1واحد) (14تا4 )17

سمینار اقتصاد اسالمی – دکتر غفاری فرد
(17تا4 )18

متون تاریخی کهن به زبان فارسی– دکتر ابوئی مهریزی  3کلیات تاریخ علوم در اسالم – دکتر ابوئی مهریزی 3

تاریخ اسالم

مدیریت بازرگانی

14-16

16-18

سمینار -دکتر امامی پور (17تا4 )18

علوم ارتباطات اجتماعی

مبانی ارتباطات جمعی -دکتر سعیدی (9تا2 )11

فلسفه و کالم اسالمی

منطق -2دکتر کیانی 3

مبانی پژوهش درارتباط جمعی -دکتر رضایی (14تا)17

مدیریت استراتژیک پیشرفته-دکتر قلم بر 4

مدیریت بازرگانی

اقتصاد کالن – دکتر رضایی  2واحد

اقتصاد اسالمی

سه شنبه

باسمه تعالی
برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400
اصول روزنامه نگاری-دکتر سعیدی (11تا2 )13

3

اقتصاد کالن – دکتر حکیم الهی  1واحد (14تا3 )15

ادیان و عرفان

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی ( – )2دکتر
مقدادیان 1

حقوق جزا و جرمشناسی

جامعه شناسی جنایی – دکتر امیرپور 2

تاریخ اسالم

جغرافیای تاریخی جهان اسالم – دکتر محمدی 8

آشنایی با تاریخ و سیره نبوی – دکتر محمدی 8

حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی – دکتر صفری 2

حقوق داوری بین المللی–دکتر صفری(16تا4 )17

روابط بین الملل
علوم ارتباطات اجتماعی
مدیریت بازرگانی

حقوق بین الملل عمومی( -)۲دکتر بغیری 5

سازمان های بین المللی -دکتر بغیری (9تا4 )12
تکنولوژی های جدید ارتباطی -دکتر حسن پور 4
روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین الملل – دکتر
حبیبی 5
– دکتر یزدانی 8

8

