
ساعت

استاددرساستاددرساستاددرساستاددرساستاددرساستاد درس روز

آقایی. د(10:30-12:30)اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین تارخ. دمدیریت فرآیندهای کسب و کار

روغنیان. دتحلیل و طراحی سیستم های لجستیکیروغنیان. دطراحی سیستم های صنعتیروغنیان. دطراحی سیستم های صنعتیتارخ. دمدیریت زنجیره عرضهمحمدی. دامنیت تجارت الکترونیکی

میرباقری. د(17:00-21:00)مدیریت بازاریابی رمضانیان. د(13:00-15:30)مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل روغنیان. د(10:30-12:00)تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی  رمضانیان. دمدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقلمحمدی. دامنیت سیستم های اطالعاتی

مردان. د(مرد)زبان مردان. د(زن)زبان واعظ زاده. د1فیزیک رمضانی. د1ریاضی رمضانی. د1ریاضی 

واعظ زاده. د1فیزیک 

رحمانی. دنظریه تصمیم گیری

حسینی. دبانکداری الکترونیکیحسینی. داستراتژی فناوری اطالعات

حاجیان. د(12:00-16:00)مدیریت درآمد و تقاضا حسینی. داستراتژی فناوری اطالعاتصفایی. دمدیریت رفتار سازمان

صمیمی. دطراحی آزمایش هانجفی. د(10:30-12:30)مدلهای انتخاب سبد سرمایه گذاری محسنی. داصول مهندسی مالیمحسنی. داصول مهندسی مالی

حسینی نژاد. دمهندسی سیستمرحمانی. د(10:30-12:30)نظریه تصمیم گیری  تهرانی. د

شیرازی. دحسابداری برای مدیرانقنات آبادی. دمدیریت بازاریابی

آقایی. داصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامینصمیمی. دطراحی آزمایش هاروغنیان. دطراحی سیستم های صنعتیآقایی. د(10:30-12:30)اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین تارخ. دمدیریت فرآیندهای کسب و کار

روغنیان. دتحلیل و طراحی سیستم های لجستیکیروغنیان. دتحلیل و طراحی سیستم های لجستیکیمخبر. د(13:00-17:00)مدیریت رفتار سازمانی تارخ. دمدیریت زنجیره عرضهمحمدی. دامنیت تجارت الکترونیکیمحمدی. دامنیت سیستم های اطالعاتی

مردان. دزبانمردان. دزبانواعظ زاده. د1فیزیک رمضانی. د1ریاضی رمضانی. د1ریاضی 

واعظ زاده. د1فیزیک 

صمیمی. دطراحی آزمایش هانجفی. د(10:30-12:30)مدلهای انتخاب سبد سرمایه گذاری 

حسینی نژاد. دمهندسی سیستمحسینی نژاد. دمهندسی سیستمرحمانی. د(10:30-12:30)نظریه تصمیم گیری  صفایی. دمدیریت رفتار سازمانصفایی. دمدیریت رفتار سازمان

ابراهیمی. دبازارهای مالی با درآمد ثابتحسینی. داستراتژی فناوری اطالعاتحسینی. دبانکداری الکترونیکیحسینی. دبانکداری الکترونیکیمحسنی. داصول مهندسی مالی

ابراهیمی. د1اقتصاد عمومی ابراهیمی. د1اقتصاد عمومی واعظ زاده. د1فیزیک واعظ زاده. د1فیزیک 

رمضانی. د1ریاضی رمضانی. د1ریاضی 

قنات آبادی. د(10:30-12:30)مدیریت بازاریابی 

تارخ. دمدیریت زنجیره عرضهتارخ. دمدیریت فرآیندهای کسب و کار

رحمانی. د(10:30-13:00)نظریه تصمیم گیری محمدی. دامنیت تجارت الکترونیکیمحمدی. دامنیت سیستم های اطالعاتی

شیرازی. د(13:30-16:00)حسابداری برای مدیران روغنیان. د(10:30-13:00)تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی  آقایی. د
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15:00-17:00

(8:00-12:00)حسابداری برای مدیران 

اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین
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(9:00-13:00)مهندسی سیستم 


