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11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تحلیل آماری21117075

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1بازمهندسی فرآیندهای كسب و كار31218313

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3منطق فازی و هوش مصنوعی41218314

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت51218315

وریهای مدیریت پیشرفته61218322 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات71218325

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته81218326

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته91218327

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان101218329

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2سیستمهای خبره111218338

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری121218339

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مهندسی نرم افزار به كمک كامپیوتر131218340

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3روش شناسی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی141218341

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدلسازی اطلاعات سازمان151218342

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت دانش161218355

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فناوری اطلاعات171218356

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی181218357

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم191218358

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت201218359

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )211218363

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زبان تخصصی221218379

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)231218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658
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08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری21218339

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مدلسازی اطلاعات سازمان31218342

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور41218553

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)51218667

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق61218840

وری های مدیریت71218841 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم ها81218843

وری و فلسفی سیستم ها ی اطلاعاتی91218845 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مبانی ت

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات101218846

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مبانی مدیریت دانش111218847

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2هوشمندی كسب و كار121218848

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی131218849

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی141218850

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات151218851

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3تجارت و كسب و كار الكترونیک161218852

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت فرایندهای كسب و كار171218858

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش شناسی توسعه سیستمهای اطلاعاتی181218859

تشریحی3تحلیل، طراحی و كنترل كیفیت نرم افزار191218860

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت امنیت فناوری اطلاعات201218862

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1سیستم های سازمانی211218863

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آمار تحلیلی221218864

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت231218865

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658
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