
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

12

بسمه تعالی

10:00:13ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي علوم اقتصادي

1086106963971011اقتصاد خرد پیشرفته )2( کلس 92پنج شنبه 10:00 تا 12:00 حسین شریفی رنانی1 

1086107072971003اقتصاد مالی )1( کلس 96چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سارا قبادی2 

1086126287971031رساله  3

1095106911971001اقتصاد بین الملل پیشرفته 1 کلس 96چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سارا قبادی4 

اقتصاد بین الملل پیشرفته ) 2 

)
1095106913971013 کلس 14پنج شنبه 13:00 تا 15:00 سعید دائی کریم زاده5 

1095106963971009اقتصاد خرد پیشرفته ) 2 ( کلس 92پنج شنبه 10:00 تا 12:00 حسین شریفی رنانی6 

1095107187971002اقتصاد کلن پیشرفته ) 2 ( کلس 94چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سارا قبادی7 

1095126287971029رساله  8

1095133540971014سمینار اقتصاد بین الملل کلس 14پنج شنبه 15:00 تا 17:00 سعید دائی کریم زاده9 

1095153856971004نظریه های پولی پیشرفته 1 کلس 96چهارشنبه 15:00 تا 17:00 حسین شریفی رنانی10 

1095153858971005نظریه های پولی پیشرفته 2 کلس 97چهارشنبه 15:00 تا 17:00 سارا قبادی11 

1796106963971010اقتصاد خرد پیشرفته ) 2 ( کلس 92پنج شنبه 10:00 تا 12:00 حسین شریفی رنانی12 

1796126287971030رساله  13

1796143326971008ماهیت پول و ربا کلس 12چهارشنبه 17:00 تا 19:00 سعید دائی کریم زاده14 

1796153856971006نظریه های پولی پیشرفته 1 کلس 96چهارشنبه 15:00 تا 17:00 حسین شریفی رنانی15 

3185106879971024اقتصاد ایران چهارشنبه 15:00 تا 17:00 سعید دائی کریم زاده16 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 12

3185106879971024اقتصاد ایران چهارشنبه 15:00 تا 17:00 سعید دائی کریم زاده17 

 

دوشنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 12

3185106927971020اقتصاد توسعه شنبه 17:00 تا 18:00 هاجر مصطفائی18 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 91

3185106927971020اقتصاد توسعه شنبه 17:00 تا 18:00 هاجر مصطفائی19 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 91

3185107006971022اقتصاد سنجی سه شنبه 13:00 تا 15:00 بهار حافظی20 

 

شنبه 16:00 تا 17:00 

کلس 92

3185107006971022اقتصاد سنجی سه شنبه 13:00 تا 15:00 بهار حافظی21 

 

شنبه 16:00 تا 17:00 

کلس 92

3185111730971021برنامه ریزی اقتصادی سه شنبه 10:00 تا 12:00 هاجر مصطفائی22 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 91

3185111730971021برنامه ریزی اقتصادی سه شنبه 10:00 تا 12:00 هاجر مصطفائی23 

 

شنبه 18:00 تا 19:00 

کلس 91

3185165480971023روش تحقیق سه شنبه 15:00 تا 17:00 بهار حافظی24 

 

شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 91

3185165480971023روش تحقیق سه شنبه 15:00 تا 17:00 بهار حافظی25 

 

شنبه 15:00 تا 16:00 

کلس 91

3185185334971028پایان نامه  26

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

22

بسمه تعالی

10:00:13ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي علوم اقتصادي

7000000602971026رساله )2 واحد(  27

7000000608971025رساله )8 واحد(  28

7000000618971032رساله )18 واحد(  29

7000000620971034رساله )20 واحد(  30

رساله-پژوهش محور)30 

واحد(
7000000630971033  31

7000002166971012زبان تخصصی پیشرفته کلس 92پنج شنبه 13:00 تا 15:00 حسین شریفی رنانی32 

روش تحقیق، مقاله و رساله 

نویسی پیشرفته
7000002170971007 کلس 12چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سعید دائی کریم زاده33 

7000003004971015نظریه های پولی پیشرفته )1( کلس 96چهارشنبه 15:00 تا 17:00 حسین شریفی رنانی34 

999999991971027آزمون جامع  35

پايان گزارش


