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13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2ریاضیات پایه11111009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت21111010

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١3آماروكاربردآن درمدیریت 31111011

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3كامپیوتروكاربردآن درمدیریت41115009

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آماروكاربردآن درمدیریت 51117013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5كنترل كیفیت آماری61117014

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست71121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)81211411

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١5زبان تخصصی 91212033

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6زبان تخصصی 101212034

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٣7زبان تخصصی 111212035

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٤8زبان تخصصی 121212036

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی131212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی141212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی151213210

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 161214011

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١4حسابداری صنعتی 171214012

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢6حسابداری صنعتی 181214013

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣7حسابداری صنعتی 191214014

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی201215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 211215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه221215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه231215430

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روانشناسی صنعتی241217093

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 251218061

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی261218062

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن271218063

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3مبانی سازمان ومدیریت281218064

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تحقیق درعملیات 291218065

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5تحقیق درعملیات 301218066

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مدیریت رفتارسازمانی311218067

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5روش تحقیق321218068

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت مالی331218069

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6بازاریابی ومدیریت بازار341218070

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4فنون تجزیه وتحلیل سیستم ها351218071
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13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6مدیریت تولید361218072

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6سیستم های خرید،توزیع وانبارداری371218073

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6حفاظت صنعتی381218074

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5مدیریت منابع انسانی391218075

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی8بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی401218076

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8طرح ریزی وتعمیرات ونگهداری411218077

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8كنترل پروژه421218078

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بازاریابی بین الملل431218079

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمانها441218080

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣7تحقیق درعملیات 451218081

تشریحی8پروژه461218082

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7مدیریت كارخانه471218083

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7كارسنجی وروش سنجی481218084

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7سیستم های اطلاعات مدیریت491218085

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی501218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی511220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )521220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی531220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 541220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس551220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3اقتصادخرد561221011

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اقتصادكلان571221012

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران581223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی591223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران601229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 611233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 621233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )631233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )641233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه651233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت661233043
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13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت11111496

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ریاضیات پایه21111497

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3كاربرد كامپیوتر در مدیریت31115270

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 41117214

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 51117215

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١3زبان تخصصی 91212343

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢4زبان تخصصی101212344

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213210

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 131214011

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١5حسابداری صنعتی 141214012

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢6حسابداری صنعتی 151214013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی161215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 171215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه181215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه191215430

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 201218061

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت211218064

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١5تحقیق درعملیات 221218065

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6تحقیق درعملیات 231218066

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی241218067

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مدیریت منابع انسانی251218075

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8طرح ریزی وتعمیرات ونگهداری261218077

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمانها271218080

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣7تحقیق درعملیات 281218081

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7مدیریت كارخانه291218083

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7سیستم های اطلاعات مدیریت301218085

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق درمدیریت311218121

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4احكام كسب و كار321218442

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4از منظر اسلام١مدیریت مالی331218443

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویكرد اسلامی341218444

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام351218445
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08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت361218447

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5بازار یابی و مدیریت بازار (با رویكرد اسلامی)371218448

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6آموزش مهارتهای حرفه ای381218449

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6مدیریت تولید و عملیات391218482

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8مدیریت عملكرد در سازمان صنعتی401218483

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5مدیریت كیفیت و بهره وری411218490

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی8بررسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طرحها421218493

تشریحی8پروژه431218498

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت پروژه441218502

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7مدیریت عملیات خدمات451218508

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روانشناسی صنعتی461218509

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7سیستمهای خرید ،انبارداری و توزیع471218510

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها481218545

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی491218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی501220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )511220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی521220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 531220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس541220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصادخرد551221011

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اقتصادكلان561221012

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران571223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی581223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران591229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 601233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 611233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )621233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )631233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه641233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت651233043
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