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تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن21218117

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تحقیق درعملیات 31218119

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1بازاریابی ومدیریت بازار41218122

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1بازاریابی بین المللی51218145

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته61218216

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1تحقیق درعملیات پیشرفته71218217

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحلیل آماری81218218

وریهای مدیریت پیشرفته91218219 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت منابع انسانی پیشرفته101218220

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218221

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2حسابداری مدیریت121218223

ل بازاریابی131218224 13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3بازارشناسی ومسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته141218225

تشریحی4پروژه( آموزش محور )151218305

تشریحی4بررسی فضای كسب و كار( آموزش محور )161218306

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)171218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)181218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2اقتصادمدیریت201221143

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی211225019

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3بررسی رفتارمصرف كننده221235021

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازاریابی صنعتی231235035

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحقیقات بازاریابی241235042

ل بازاریابی251235043 تشریحی3سمینار در مسا
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تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)31218667

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته41218668

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحلیل آماری51218669

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت استراتژیک پیشرفته61218670

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218671

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1اخلاق و احكام كسبوكار81218672

وری تصمیمگیری91218673 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2كاربرد ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روششناسی پژوهشهای كیفی و آمیخته در م101218674

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته111218675

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مدیریت رفتار مصرفكننده121218676

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت تبلیغات و برند131218677

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی141218678

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت151218679

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218680

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت مالی171218681

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی181218682

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت استراتژیک بازاریابی191218697

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مدیریت ارتباطات مشتری و عملكرد بازاریابی201218698

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازاریابی صنعتی و خدمات211218699

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3اصول مذاكرات، مكاتبات و قراردادهای تجاری221218809

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658
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