
 1گروه -(3نیمسال سوم )ترم-97کارشناسی

 ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت روز  نام استاد واحد نام درس

 دکتر فشاری 3 2آمار برای اقتصاد
 10:30-9 شنبه

1398/10/25 10:30-12:30 
 12-10:30 دوشنبه

اصول و مبانی اقتصاد 

 اسالمی
 10-8 1398/10/28 12-10 یکشنبه دکتر سهیلی 2

 3 2اقتصاد خرد
دکتر 

 ابراهیمی

 12-10:30 شنبه
1398/10/16 8-10 

 10:30-9 دوشنبه

 دکتر صیادی 3 2اقتصاد کالن
 9-7:30 شنبه

1398/10/18 10:30-12:30 
 9-7:30 یکشنبه

 12:30-10:30 1398/10/29 15-13 یکشنبه دکتر کریم 2 زبان تخصصی انگلیسی

 15-13 1398/10/22 17-15 دوشنبه تر غالمیدک 2 آقایان -معارف "ج"گرو 

 15-13 1398/10/21 15-13 دوشنبه دکتر غالمی 2 آقایان -معارف "د"گرو 

 17 جمع واحد

 2گروه -(3نیمسال سوم )ترم-97کارشناسی

 تاریخ امتحان ساعت روز  نام استاد واحد نام درس
ساعت 

 امتحان

 دکتر عاملی 3 2آمار برای اقتصاد
 14:30-13 یکشنبه

1398/10/25 
10:30-

 9-7:30 دوشنبه 12:30
اصول و مبانی اقتصاد 

 اسالمی
 10-8 1398/10/28 10-8 شنبه دکتر سهیلی 2

 دکتر ناظمی 3 2اقتصاد خرد
 12-10:30 شنبه

1398/10/16 8-10 
 10:30-9 دوشنبه

 دکتر منجذب 3 2اقتصاد کالن
 16-14:30 یکشنبه

1398/10/18 
10:30-

 12-10:30 دوشنبه 12:30

 1398/10/29 12-10 یکشنبه دکتر کریم 2 زبان تخصصی انگلیسی
10:30-

12:30 

 15-13 1398/10/22 15-13 شنبه دکتر السجردی 2 خانم ها -معارف "ج"گرو 

-15:30 شنبه دکتر روح الهی 2 خانم ها -معارف "د"گرو 
17:30 

1398/10/21 13-15 

 17 جمع واحد
 

 تاریخ امتحان ساعت روز نام استاد واحد نام درس
ساعت 

 امتحان

 دکتر فشاری 3 1اقتصاد کالن
 14:30-13 شنبه

1398/10/21 
10:30-
 16-14:30 یکشنبه 12:30

 دکتر سهیلی 3 1اقتصاد خرد
 16-14:30 شنبه

1398/10/23 
10:30-
 17:30-16 یکشنبه 12:30

 



 1گروه -( 5رم نیمسال پنجم ) ت-96کارشناسی ورودی 

 نام درس
 واحد

 ساعت روز نام استاد
 تاریخ امتحان

ساعت 

 امتحان

 1398/10/23 10-7:30 یکشنبه دکتر رضائی منش 2 حقوق تجارت
10:30-
12:30 

 1398/10/18 12-10 دوشنبه دکتر عاملی 2 1اقتصاد بخش عمومی
10:30-
12:30 

مبانی فلسفی و روش 

 شناسی اقتصاد
3 

 دکتر خندان

 12-10:30 بهیکشن
1398/10/25 8-10 

 16-14:30 سه شنبه

 دکتر خندان 3 تجارت بین الملل

 16-14:30 یکشنبه
1398/10/29 

10:30-
 14:30-13 دوشنبه 12:30

 اقتصاد مالی
3 

 دکتر رافعی

 9-7:30 دوشنبه
1398/10/21 8-10 

 14:30-13 سه شنبه

 دوشنبه دکتر فشاری 2 1اقتصاد ایران
14:30-
16:30 1398/10/28 8-10 

 آقایان -ورزش
 آقای طاهری 1

 یکشنبه
16:30-
18:30 

1398/10/22 13-15 

 2اقتصاد سنجی
3 

 دکتر منجذب

 14:30-13 یکشنبه
1398/10/16 8-10 

 12-10:30 سه شنبه

 2گروه -( 5نیمسال پنجم ) ترم -96کارشناسی ورودی 

 ساعت امتحان ریخ امتحانتا ساعت روز نام استاد واحد نام درس

 12:30-10:30 1398/10/23 10-7:30 یکشنبه دکتر اعالئی فرد 2 حقوق تجارت

اقتصاد بخش 

 1عمومی
2 

 یکشنبه دکتر ابراهیمی
14:30-
16:30 

1398/10/18 10:30-12:30 

مبانی فلسفی و روش 

 شناسی اقتصاد
3 

 دکتر خندان

 12-10:30 دوشنبه
1398/10/25 8-10 

 12-10:30 سه شنبه

 دکتر فشاری 3 تجارت بین الملل

 14:30-13 یکشنبه
1398/10/29 10:30-12:30 

 14:30-13 دوشنبه

 اقتصاد مالی
3 

 دکتر ناظمی

 9-7:30 دوشنبه
1398/10/21 8-10 

 16-14:30 سه شنبه
 10-8 1398/10/28 18-16 سه شنبه دکتر شقاقی 2 1اقتصاد ایران

 خانم ها -ورزش
1 

اساتید گروه 

 10-8 سه شنبه مربوطه
1398/10/22 13-15 

 2اقتصاد سنجی
3 

 دکتر ممی پور

 10:30-9 دوشنبه
1398/10/16 8-10 

 14:30-13 سه شنبه
 

 تاریخ امتحان ساعت روز نام استاد واحد نام درس
ساعت 

 امتحان

 دکتر ممی پور 3 1اقتصاد سنجی
 12-10:30 شنبه

1398/10/17 8-10 
 10:30-9 ه شنبهس

 



 1گروه -(7نیمسال هفتم )ترم -95کارشناسی 

 ساعت روز نام استاد واحد نام درس
 ساعت امتحان تاریخ امتحان

جمعیت و دانش 

 2 خانم ها -خانواده

 خانم عبادی

 10-8 چهارشنبه

1398/10/25 13-15 

 دکتر تک روستا 3 تاریخ عقاید اقتصادی

 1398/10/16 14:30-13 یکشنبه
10:30-
 10:30-9 دوشنبه 12:30

مبانی فقهی 

 دکتر معصومی نیا 3 اقتصاداسالم

 16-14:30 یکشنبه
1398/10/21 8-10 

 12-10:30 دوشنبه

 دکتر کریم 3 روش تحقیق

 17:30-16 یکشنبه
1398/10/23 

10:30-
 16-14:30 چهارشنبه 12:30

 دکتر خاکستری 3 پژوهش عملیاتی

 9-7:30 دوشنبه
1398/10/28 

10:30-
 14:30-13 چهارشنبه 12:30

 -گروه ) ه ( معارف

 2 خانم ها
 خانم کولی وند

 12-10 چهارشنبه
1398/10/17 13-15 

 2گروه -(7نیمسال هفتم )ترم -95کارشناسی 

 ساعت روز نام استاد واحد نام درس
 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 -جمعیت و دانش خانواده

 2 آقایان

 تر عصاریدک

 12-10 چهارشنبه

1398/10/25 13-15 

 دکتر تک روستا 3 تاریخ عقاید اقتصادی

 12:30-10:30 1398/10/16 16-14:30 یکشنبه
 12-10:30 دوشنبه

 دکتر سهیلی 3 مبانی فقهی اقتصاداسالم

 14:30-13 یکشنبه
1398/10/21 8-10 

 14:30-13 دوشنبه

 دکتر فشاری 3 روش تحقیق

 17:30-16 شنبهیک
1398/10/23 10:30-12:30 

 10:30-9 دوشنبه

آشنایی با نرم  -اختیاری

 دکتر قائمی 3 افزارهای اقتصادی

 16-14:30 دوشنبه
1398/10/28 10:30-12:30 

 12-10:30 یکشنبه

 2 آقایان -گروه ) ه ( معارف 
 دکتر روح الهی

 10-8 چهارشنبه
1398/10/17 13-15 

 

 تاریخ امتحان ساعت روز نام استاد واحد نام درس
ساعت 

 امتحان

اقتصاد 

 دکتر امیری 4 سنجی

 10-8 یکشنبه
1398/10/18 8-10 

 12-10 سه شنبه
 



 97مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی گرایش سیستم های اقتصادی ورودی

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد
 استاد

روز 

تشکیل 

 کالس

ساعت 

تشکیل 

 کالس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

8-10 1398/10/25 15-13 شنبه دکتر رافعی 2 روش تحقیق)سمینار( 1  

2 
مدل سازی و بهینه شبیه سازی کامپیوتر 

 سازی
3 

دکتر 

 ایزدبخش

 17:30-16 شنبه
1398/10/16 12:30-10:30  

 17:30-16 یکشنبه

 

 97اقتصاد انرژی ورودی

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد
 استاد

روز 

تشکیل 

 کالس

ساعت 

تشکیل 

 کالس

 ساعت امتحان تاریخ امتحان

 دکتر ناظمی 3 اقتصاد توسعه 1

 9-7:30 شنبه
سه  8-10 1398/10/16

 شنبه
16-

17:30 

 دکتر صیادی 3 بازاریابی بین الملل 2

 12-10:30 شنبه

سه  8-10 1398/10/22

 10:30-9 شنبه

 دکتر کریم 2 روش تحقیق 3
سه 

 شنبه
13-15 1398/10/25 10:30-

12:30 

 3 اقتصاد سنجی 4
دکتر ممی 

 پور

 10:30-9 شنبه
سه  8-10 1398/10/29

 شنبه
10:30-

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   97اقتصاد اسالمی ورودیهای  مهر 

 تاریخ امتحان ساعت روز استاد واحد درس  
ساعت 

 امتحان

 دکتر  نصر 3 اقتصاد ایران  
 17:30-16 دوشنبه 

1398/10/16 8-10 
 14.5 – 16 سه شنبه 

 10-8 1398/10/22 12-10 دوشنبه  دکتر شقاقی 2 سمینار اقتصاد اسالمی  

 
 2 احکام اقتصادی اسالم 

استاد مدعو 

 دکتر صفا 
-10:30 1398/10/24 12-10 سه شنبه

12:30 

 
 2 ابزارهای مالی اسالمی 

دکتر 

 معصومی نیا 
 10-8 1398/10/28 10-8 سه شنبه 

 (       97اسالمی ) ورودیهای مهر اقتصاد مالی 

ف
دی

ر
 

 تاریخ امتحان ساعت روز استاد واحد درس
ساعت 

 امتحان

1 
مبانی و روش شناسی 

 مالی اسالمی
-10:30 1398/10/29 15-13 یکشنبه دکتر نصر 2

12:30 

2 
اقتصاد مالی )بازار پول و 

 سرمایه( 
2 

 –دکتر نصر 

 دکتر خانم

 احمدیان

-10:30 1398/10/18 12-10 دوشنبه
12:30 

 2 (1مالی اسالمی ) 3
دکتر 

 معصومی نیا
-10:30 1398/10/21 15-13 دوشنبه

12:30 

 10-8 1398/10/25 12-10 یکشنبه دکتر امیری 2 (1اقتصاد ریسک ) 4

-10:30 1398/10/28 10-8 یکشنبه   دکتر شقاقی 2 سمینار مالی اسالمی 5
12:30 

 دوشنبه  دکتر قائمی 2 (2اقتصاد سنجی مالی ) 6
 16:30-

18:30 
1398/10/16 10:30-

12:30 

 (      97بانکداری اسالمی ) ورودیهای مهر 

ف
دی

ر
 

 تاریخ امتحان ساعت روز استاد واحد درس
ساعت 

 امتحان

 دکتر امیری 3 اقتصاد خرد 1
 13 -  14.5 دوشنبه

1398/10/16 10:30-
 13 - 14.5 سه شنبه 12:30

 دکتر نصر  3 اقتصاد کالن 2
 9-7:30 دوشنبه 

1398/10/21 10:30-
 10:30-9 سه شنبه 12:30

 2 احکام اقتصادی اسالم 3
استاد مدعو 

 دکتر صفا
-10:30 1398/10/24 15 - 17 سه شنبه 

12:30 

4 
سمینار بانکداری 

 اسالمی
   1398/10/29 15 – 17 دوشنبه  دکتر شقاقی 2

 


