
   
 

  
 

  دانشگاه اروميه  ٩٩٣ ليست دروس ارائه شده ترم تابستان 

  نام استاد  ساعت امتحان  تاريخ امتحان   روز و ساعت برگزاري كالس  ويژه دانشجويان رشته  تعداد واحد  نوع درس  گروه  كد درس  نام درس  رديف

 دكتر مير مهدي پور    ٣٠/٨  ١٨/٦/١٤٠٠  ٣٠/٨ساعت  و  سه شنبه  دوشنبه   -يكشنبه –شنبه  تمامي رشته ها مشترك ٢ عمومي ١ ١٢٤٤ (انسان در اسالم )١انديشه اسالمي  ١

(حقوق سياسي اجتماعي در  ٢انديشه اسالمي   ٢

 اسالم)
 دكتر عزيزي  ٣٠/٨  ١٧/٦/١٤٠٠  ٣٠/١٠دوشنبه  و  سه شنبه  ساعت   -يكشنبه –شنبه  تمامي رشته ها مشترك   ٢ عمومي ١ ١٢٤٥

 آقاي جباري   ٣٠/٨  ١٤/٦/١٤٠٠  ٣٠/١٠ساعت   چهارشنبه و پنج شنبه  – سه شنبه   -دوشنبه   تمامي رشته ها مشترك ٢ عمومي ١ ١٢٥٦ تفسير موضوعي قرآن  ٣

 دكتر جعفر زاده   ١٨  ١٥/٦/١٤٠٠ ١٨دوشنبه  و  سه شنبه  ساعت   -يكشنبه –شنبه  رشته ها مشتركتمامي  ٢ عمومي ١ ١٢٤٩ آيين زندگي(عرفان عملي در اسالم )  ٤

 دكتر رمزي   ١٨  ١٦/٦/١٤٠٠  ١٤دوشنبه  و  سه شنبه  ساعت   -يكشنبه –شنبه  تمامي رشته ها مشترك ٢ عمومي ١ ١٢٦٥ انقالب اسالمي(آشنايي با قانون اساسي)  ٥

  دكتر عزيزي  ٣٠/٨  ١٥/٦/١٤٠٠ ١٢دوشنبه  و  سه شنبه  ساعت   -يكشنبه –شنبه  تمامي رشته ها مشترك ٢ عمومي ١ ١٢٥٣ فرهنگ و تمدن اسالمي)تاريخ اسالم(تاريخ   ٦

٧  
 تمامي رشته ها مشترك ٣ عمومي ١ ١٢٢١ فارسي عمومي

  و چهارشنبه  شنبه و سه شنبه  دو

  ١٨الي  ١٦و ساعت  ١٦الي   ١٤ساعت 
١٣/٦/١٤٠٠  

١٨  
  دكتر فائزي 

   آقاي پرواز   ٣٠/٨  ١٣/٦/١٤٠٠ ٣٠/٨شنبه  ساعت  پنج  شنبه  الي  مشتركا تمامي رشته ه ٣ عمومي ١ ١٢٠٨ زبان عمومي   ٨

 دكتر ولي زاده   ١٨  ١٤/٦/١٤٠٠  ٣٠/٨دوشنبه  و  سه شنبه  ساعت   -يكشنبه –شنبه  تمامي رشته ها مشترك ٢ عمومي ١ ١٢٦٤ (خواهران ) واده و جمعيتدانش خان  ٩



   
 

  
 

١٠  
 دكتر ولي زاده   ١٨  ١٤/٦/١٤٠٠  ١٢دوشنبه  و  سه شنبه  ساعت   -يكشنبه –شنبه  تمامي رشته ها مشترك ٢ عمومي ٢ ١٢٦٤ (برادران )دانش خانواده و جمعيت

 آقاي سلطاني    ١٨  ١٨/٦/١٤٠٠  ١٤چهارشنبه و پنج شنبه   ساعت  –سه شنبه    -دوشنبه   تمامي رشته ها مشترك ٢ اختياري ١ ١٢٦٣ آشنايي با دفاع مقدس  ١١

  آقاي حبيبي  ٣٠/٨  ١٦/٦/١٤٠٠   ١٤الي  ١٢سه شنبه و پنج شنبه از ساعت  –يكشنبه    مشترك  تمامي رشته ها    ١  عملي   ١  ١٢٠٩  ١تربيت بدني   ١٢

  خانم احساني فر   ١٨  ١٧/٦/١٤٠٠   ١٨الي  ١٦يكشنبه و چهار شنبه از ساعت  –شنبه    مشترك  تمامي رشته ها    ١  عملي   ١  ١٢١٠  ٢تربيت بدني   ١٣

و شنبه  ٣٠/١٠الي ٣٠/٨شنبه  از ساعت پنجالی  شنبه   رياضي    ٤  تخصصي    ١  ٢٢٢٦١٨٠٢٠  ١رياضي   ١٤

   ١٨الي  ١٦الي يكشنبه ساعت  
١٣/٦/١٤٠٠  

٣٠/١٠  
    شكري دكتر

  

١٥  

 ات و كاربردها رشته رياضي ٤ پايه ١  ٢٢٢٦١٨٠٢٢ ٣رياضي 
و از  ٣٠/١٠الي   ٣٠/٨شنبه تا سه شنبه از ساعت  

   ٣٠/١٢الي   ٣٠/١٠ساعت 
١٨/٦/١٤٠٠  

٣٠/١٠  

  دكتر رضايي  
  رشته آمار  ٤ پايه   ١  ٢٦٣١١٨١٣   ٢رياضي عمومي 

١٦  
  ١رياضي    

و  ٣٠/١٠الي  ٣٠/٨شنبه الي دو  شنبه از ساعت    تمامي رشته هاي فني و مهندسي و فيزيك   ٣  پايه   ١  ١٨٠١

   ١٦الي  ١٤سه شنبه الي پنج شنبه از ساعت 
١٣/٦/١٤٠٠  

٣٠/١٠  
  نجفي دكتر 

  به قبل  ٩٥فيزيك   ٤  پايه  ١  ٣٣٠٨٦٠٠١

١٧  

 مباني كامپيوتر

  رياضي  ٣  تخصصي  ١  ٢٢٢٦١٨٠٢٤

  ١٣/٦/١٤٠٠  ٣٠/٨شنبه الي پنج شنبه  از ساعت  

١٤  

  دكتر شهباز پور 

  فيزيك  ٣  پايه  ١  ٣٣٠٨٦٠١٠

  شيمي  ٢  تخصصي  ١  ٣٣٣١٣٠٣٤

   ٩٥فيزيك ماقبل   ٢  پايه  ١  ٢٤٢٢١٦١١٤

  زمين شناسي   ٢  پايه   ١  ٣٣٥٥١٠٠٧



   
 

  
 

١٨  

  مباني كامپيوتر

  

  الكترونيك  –برق   ٣  پايه  ١  ٤٤٦١٢٢٢٥

  ١٣/٦/١٤٠٠  ٣٠/١٠شنبه الي پنج شنبه  از ساعت  

١٤  

  

  دكتر شهباز پور 

  كامپيوتر  ٣  تخصصي  ١  ٤٤١٤٤٠٦٤

  عمران   ٣  پايه  ١  ٤٢٤٧٥١٠٢٩

  مكانيك خوي   ٣  پايه  ١  ٦٣٨٦٩٨٠٢٩

  مكانيك   ٣  پايه  ١  ٤٢٤١٥٢١١

  مكانيك ماشين االت كشاورزي   ٢  پايه  ١  ٣٣٣٦٣٣٠٦٦

 معادالت ديفرانسيل  ١٩

  ١گروه 

الي   ٣٠/٨شنبه الي دو شنبه از ساعت   تمامي رشته ها   ٣  پايه   ١  ١٨٠٣

  ١٢الي  ٣٠/١٠و   از ساعت   ٣٠/١٠
١٥/٦/١٤٠٠  

  دكتر سهرابي   ١٤

  شهرسازي   ٢  پايه   ١  ٤٤١٣٤٠٠٨  

  معادالت ديفرانسيل  ٢٠

  ٢گروه 

الي  ٣٠/٨شنبه الي دو  شنبه از ساعت   تمامي رشته ها   ٣   پايه    ٢  ١٨٠٣

   ٣٠/١٢الي  ٣٠/١٠و از ساعت   ٣٠/١٠
١٥/٦/١٤٠٠  

١٤  
  دكتر شمس 

  شهرسازي   ٢  پايه   ٢  ٤٤١٣٤٠٠٨

٢١  

  ٢رياضي 

 تمامي رشته  مهندسي كشاورزي  ٣ پايه ١  ٤٣٧٩٩٥٠٠٢

  ١٧/٦/١٤٠٠  ١٦شنبه الي پنج  شنبه  از  ساعت  

١٤  

  دكتر پيش بين 
 و قبل ٩٥رشته شيمي ورودي  ٤ پايه ١ ٣٣٣١٣٠٠٢

   ٩٦شيمي ورودي  ٣ پايه ١  ٣٣٣١٣٠٦٩

   ٣ پايه ١  ٥٥٣١٤٠٠٢



   
 

  
 

٢٢  

  
 ١رياضي 

 رشته  زمين شناسي ٣ پايه ١  ٣٣٥٥١٠٠١

  ١٣/٦/١٤٠٠   ١٦الي    ١٤شنبه  الي پنج شنبه  از ساعت 

  

٣٠/١٠  

  دكتر شكري  

٥٥٥٢٢٠٠٢  
  منابع طبيعي ٣ پايه ١

 )٩٦زيست شناسي(ورودي  ٣ پايه ١  ٢٤٤٦١٥٠٠١

 و قبل ) ٩٥زيست شناسي(ورودي   ٢  پايه  ١  ٣٣٥٥٢٠٨٧

  جغرافيا   ٢  پايه  ١  ١٣٣٣٨٢٠٠٣

  ٢رياضي   ٢٣

  ١گروه 

  تمامي رشته هاي فني و مهندسي و فيزيك   ٣  پايه   ١  ١٨٠٢

  ١٧/٦/١٤٠٠  ٣٠/١٠شنبه الي پنج شنبه   از ساعت 
١٤  

   ابوالفتحي دكتر 
  به قبل  ٩٥فيزيك   ٤  پايه  ١  ٣٣٠٨٦٠٠٢

  ٢رياضي   ٢٤

  ٢گروه 

 ٣٠/٨يكشنبه و سه شنبه  از ساعت  -شنبه    تمامي رشته هاي فني  و مهندسي و فيزيك  ٣  پايه   ٢  ١٨٠٢

   ٣٠/١٢الي  ٣٠/١٠و از ساعت  ٣٠/١٠الي 
١٧/٦/١٤٠٠  

١٤  
  دكتر دارانيا 

  به قبل  ٩٥فيزيك   ٤  پايه  ٢  ٣٣٠٨٦٠٠٢

  تمامي رشته ها   ٢  پايه  ١  ١٨١٣  محاسبات عددي  ٢٥

  ١٦/٦/١٤٠٠  ٣٠/١٠شنبه  از  ساعت سه  شنبه الي 
١٤  

   شكري دكتر
فقط دانشجويان خارج از دانشگاه اروميه كه   ٣  پايه  ١  ١٥٢٦١٣٣

  واحدي دارند .  ٣محاسبات عددي 

الي  ١٦و از ساعت  ١٦الي    ١٤شنبه الي   دو شنبه  از ساعت   تمامي رشته ها   ٣  پايه  ١  ١٨١٢  رياضي مهندسي  ٢٦

١٨     
  دكتر عباديان   ١٤  ١٤/٦/١٤٠٠

  تمامي رشته ها   ٣  پايه  ١  ١٨٢١  آمار مهندسي  ٢٧

  ١٨/٦/١٤٠٠   ٣٠/٨شنبه الي پنج شنبه  از  ساعت 

١٤  

   ابوالفتحي دكتر 
  گياهان دارويي    ٢  پايه  ١  ٩٢٧٨٣٤٠٥٢

  آب  -كشاورزي   ٢  پايه  ١  ٣٣٧١٣٤٠٠٦

  عمران    ٢  پايه  ١  ٤٢٤٧٥١٠٣١



   
 

  
 

٢٨  

 ٢رياضي 

 رشته  زمين شناسي ٣ پايه ١  ٣٣٥٥١٠٠٢

   ١٨شنبه الي پنج شنبه  از  ساعت

  
١٧/٦/١٤٠٠  

  

١٤  
  دكتر پيش بين 

  

  جغرافيا  ٢ پايه  ١  ١٤٤٤٨٢٠٣٣

 و قبل ) ٩٥زيست شناسي(ورودي  ٢ پايه ١ ٣٣٥٥٢٠٨٨

 )٩٦زيست شناسي(ورودي  ٣ پايه  ١  ٢٤٤٦١٥٠٠٢

  ١رياضي   ٢٩
و سه شنبه الي  ١٦الي  ١٤شنبه الي دو  شنبه از ساعت   شيمي  و تمامي رشته هاي مهندسي كشاورزي  ٣ پايه  ١ ١٨٠٤

  ساعت  ٣٠/١٠الي  ٣٠/٨پنج شنبه ازساعت  
  دكتر نجفي   ٣٠/١٠  ١٣/٦/١٤٠٠

  به قبل  ٩٥شيمي  ٤ پايه  ١ ٣٣٣١٣٠٠١

 تمام رشته هاي  مهندسي كشاورزي ٣ پايه ١ ٥٥٢٢٢٠٠١ رياضي عمومي  ٣٠
و دوشنبه  از ساعت  ١٦الي  ١٤دوشنبه الي  جمعه  از   ساعت  

١٨  
  دكتر  جعفري   ٣٠/١٠  ١٣/٦/١٤٠٠

٣٢  

  

  

  ١فيزيك 

  مكانيك   ٣  پايه  ١  ٦٣٨٦٩٨٠٣١

  ٣٠/١٠شنبه الي پنج شنبه  از  ساعت 

  

  

١٥/٦/١٤٠٠  

  

  

٣٠/١٠  

  
   محمدي  دكتر 

  مكانيك  ٣  پايه  ١  ٤٢٤١٥٢١٣

   ٩٦شيمي ورودي   ٣  پايه  ١  ٣٣٣١٣٠٦٧

  و قبل  ٩٥شيمي ورودي   ٤  پايه  ١  ٣٣٣١٣٠٠٣

  زمين شناسي  ٢  پايه  ١  ٣٣٥٥١٠٦٤

  عمران  ٣  پايه  ١  ٦٢٤٨٤٩٠٣٢

  علوم دامي  ٢  پايه  ١  ٥٥١٠٢١٢٢

  رياضي   ٣  پايه  ١  ٢٢٢٦١٨٠٢٧

   ٩٦و  ٩٥معدن مياندواب ورودي   ٣  پايه  ١  ٩٤٣٠٧٧٦٠٠٩

   ٩٥فيزيك   ٣  پايه  ١  ٢٤٢٢١٦١٠٤

  ماشين هاي  صنايع غذايي  ٢  پايه  ١  ٣٣٤٦٣٣٠٠٥



   
 

  
 

٣٣  

   ٢فيزيك 

  برق  ٣  پايه  ١  ٤٤٦١٢٢٢٨

  ٣٠/٨شنبه از   ساعت   پنجشنبه الي 

  

  

  

١٤/٦/١٤٠٠  

  

  

  

٣٠/١٠  
  دكتر احمدي 

  معدن  ٣  پايه  ١  ٤٣٠٧٧٦٠١١

  كامپيوتر  ٣  پايه  ١  ٤٤١٤٤٠٩٧

   ٩٦و  ٩٥معدن مياندواب ورودي   ٣  پايه  ١  ٩٤٣٠٧٧٦٠١١

         ٩٥  - ٩٤فيزيك   ٣  پايه  ١  ٢٤٢٢١٦١٠٥

  مكانيك  ٣  پايه  ١  ٤٢٤١٥٢١٤

  زمين شناسي  ٢  پايه  ١  ٣٣٥٥١٠٦٦

  و قبل  ٩٥شيمي ورودي   ٤  پايه  ١  ٣٣٣١٣٠٠٤

   ٩٦شيمي ورودي   ٣  پايه  ١  ٣٣٣١٣٠٦٨

٣٤  
  ٣رياضي 

   ٣  پايه   ١  ٥٥٣١٤٠٠٣

 تمام رشته هاي  مهندسي كشاورزي

و  سه    ١٨الي   ١٦شنبه الي دو  شنبه  از  ساعت 

    ١٦و  ٣٠/١٠و ساعت  ٣٠/٨شنبه از ساعت 
١٥/٦/١٤٠٠  

١٤ 
  دكتر سهرابي

  دكتر ثباتيان   ٣٠/١٠  ١٧/٦/١٤٠٠   ٣٠/١٠شنبه الي پنج  شنبه  از ساعت   فيزيك  ٣  تخصصي   ١  ٢٤٢٢١٦١١٨   ٢رياضي فيزيك    ٣٥

٣٦  

رياضيات براي  -١رياضيات

رياضي    -  ١اقتصاد 

    رياضي پايه  – ١كاربردي 

          

و    ١٨الي   ١٦دوشنبه الي جمعه  از   ساعت 

   ٢٠الي  ١٨سه شنبه الي پنج شنبه از ساعت 

  

١٣/٦/١٤٠٠  

  

  

٣٠/١٠  
  دكتر جعفري  

  اقتصاد   ٣  پايه  ١  ١٠٤٢٣٣٠٠٢

  مديريت دولتي    ٣  پايه  ١  ١٠٤٢١٨١٠١

   ٩٦حسابداري  ورودي   ٣  پايه  ١  ١٠٩٧٢٠٠٢

  مديريت بازرگاني   ٣  پايه   ١  ٢٢١٤٣٠٥٧



   
 

  
 

٣٧  

رياضيات و   -٢رياضيات

   -كاربرد آن در مديريت 

 – ٢اضيات  براي اقتصاد ري  

     ٢رياضي كاربردي 

  و قبل ) ٩٥اقتصاد بازرگاني و اقتصاد  نظري(ورودي   ٤  تخصصي  ١  ٢٢١٤١٠٠٩

  ٣٠/٨شنبه الي چهارشنبه از  ساعت 

  

  

١٧/٦/١٤٠٠  

  

١٤  

  

  

  ٣  پايه   ١  ١٠٤٢٣٣٠٠٣  دكتر فعالجو 
  اقتصاد بازرگاني و

  اقتصاد  نظري  

      مديريت بازرگاني   ٣  پايه   ١  ٢٢١٤٣٠٥٨

  مديريت  دولتي    ٣  پايه   ١  ١٠٤٢١٨١٠٢

  حسابداري    ٣  پايه   ١  ١٠٩٧٢٠٠٣

          

  دكتر شهبازي   ٣٠/١٢  ١٣/٦/١٤٠٠    ١٦الي  ١٤شنبه  الي پنج شنبه  از  ساعت    علوم اقتصادي   ٣  تخصصي  ١  ١٠٤٢٣٣٠١٠   ١كالناقتصاد   ٣٨

٣٩  

  اقتصاد  كالن  

  مديريت  بازرگاني  ٣  پايه  ١  ٢٢١٤٣٠١٣

    ١٨الي  ١٦شنبه  الي پنج شنبه  از  ساعت  

٣٠/١٢  ١٣/٦/١٤٠٠  

  مديريت دولتي    ٣  پايه  ١  ١٠٤٢١٨١٠٤  دكتر شهبازي 

  ) ٩٦(ورودي حسابداري   ٣  پايه  ١  ١٠٩٧٢٠٠٨

  

٤٠  

   ١مديريت مالي 

  اقتصاد بازرگاني و اقتصاد  نظري  ٢  اختياري  ١  ١٠٤٢٣٣٠٦٣

  ١٨الي ١٦شنبه   از ساعت الي پنج   شنبه 

٣٠/١٢  ١٤/٦/١٤٠٠  

  دكتر زواري 
  حسابداري   ٣  پايه   ١  ١٠٩٧٢٠١٦

  حسابداري   ٣  تخصصي  ١  ٢٢٠٦٢٠٤٠

  ) ٩٦مديريت  بازرگاني (ورودي   ٣  تخصصي  ١  ٢٢١٤٣٠٦٤



   
 

  
 

٤١  

   ٢اصول حسابداري 

          

  ٣٠/١٠الي ٣٠/٨شنبه   از ساعت الي پنج   شنبه 

١٦  ١٥/٦/١٤٠٠  

  دكتر آشتاب  
          

  ) ٩٦(ورودي حسابداري   ٤  تخصصي  ١  ١٠٩٧٢٠٢١

  مديريت بازرگاني  ٣  پايه  ١  ٢٢١٤٣٠١٥

  مديريت  دولتي   ٣  پايه  ١  ١٠٤٢١٨١٠٦

٢٤  

  

آمار و كاربرد آن در  -١آمار

آمار و كاربرد آن در -مديريت  

 - ١آمار كاربردي   – ١مديريت 

   ١آمار براي اقتصاد 

        

  

  

  

  ٣٠/١٢الي  ٣٠/١٠شنبه الي پنج  شنبه از  ساعت 

٣٠/١٠  ١٦/٦/١٤٠٠ 

  خانم فتاحي  
          

  ) ٩٦اقتصاد (ورودي   ٣  پايه   ١  ١٠٤٢٣٣٠٠٤

  ) ٩٦(ورودي حسابداري   ٢  پايه  ١  ١٠٩٧٢٠٠٤

  ) ٩٦مديريت بازرگاني (ورودي   ٣  پايه  ١  ٢٢١٤٣٠٥٩

  مديريت دولتي   ٣  پايه  ١  ١٠٤٢١٨١٠٧

  

آمار و كاربرد آن در  -٢آمار  ٤٣

 -٢آمار كاربردي   – ٢يت  مدير

  ٢آمار براي اقتصاد 

          

الي   ٣٠/٨دوشنبه  از ساعت  الي  شنبه 

  ٣٠/١٢الي  ٣٠/١٠و از ساعت  ٣٠/١٠

٣٠/١٠  ١٧/٦/١٤٠٠  

  رضا زاده   ردكت

  ) ٩٦اقتصاد (ورودي   ٣  پايه  ١  ١٠٤٢٣٣٠٠٥

  مديريت دولتي   ٣  پايه  ١  ١٠٤٢١٨١٠٨

  ) ٩٦(ورودي حسابداري   ٢  پايه  ١  ١٠٩٧٢٠٠٥

  ) ٩٦مديريت بازرگاني (ورودي   ٣  پايه  ١  ٢٢١٤٣٠٦٠



   
 

  
 

   ١پژوهش عملياتي   ٤٤

   ١تحقيق در عمليات 

  حسابداري   ٣  پايه  ١  ١٠٩٧٢٠١٤

  ٣٠/١٠الي ٣٠/٨شنبه   الي پنج شنبه   از ساعت 

١٦  ١٨/٦/١٤٠٠  

  دكتر كشميري 

  مديريت بازرگاني   ٣  تخصصي  ١  ٢٢١٤٣٠٢٩

  مديريت دولتي   ٣  پايه  ١  ١٠٤٢١٨١١٧

          

          

   -٢پژوهش عملياتي   ٤٥

  ٢تحقيق در عمليات  

  مديريت بازرگاني  ٣  تخصصي  ١  ٢٢١٤٣٠٣٠

  ٣٠/١٢الي ٣٠/١٠شنبه   الي پنج شنبه   از ساعت 

١٦  ١٦/٦/١٤٠٠  

  مديريت دولتي  ٣  پايه  ١  ١٠٤٢١٨١١٨  دكتر كشميري 

          

  اقتصاد   ٣  تخصصي  ١  ٢٢١٤١٠٣٤   ١بهايايي  -حسابداري صنعتي    ٤٦

  ٣٠/١٢الي ٣٠/١٠شنبه   الي پنج شنبه   از ساعت 

  دكتر زواري   ٣٠/١٠  ١٥/٦/١٤٠٠

  مديريت بازرگاني    ٣ تخصصي  ١  ٢٢١٤٣٠٣٢

  حسابداري   ٣  تخصصي  ١  ١٠٩٧٢٠٢٤

          

و از  ٣٠/١٠الي  ٣٠/٨چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت   مديريت دولتي  ٢  تخصصي  ١  ١٠٤٢١٨١٣٣   ٢زبان تخصصي   ٤٧

   ٣٠/١٢الي  ٣٠/١٠ساعت 

  دكتر عيسوي   ٣٠/١٠  ١٨/٦/١٤٠٠

  مديريت بازرگاني  ٢  تخصصي  ١  ٢٢١٤٣٠٧٤



   
 

  
 

  سير انديشه هاي اقتصادي    ٤٨
١  ١٠٤٢٣٣٠٢١  

  ٣  تخصصي
  علوم اقتصادي 

الي  ٣٠/١٠ساعت از  شنبه الي چهارشنبه  دو 

   ١٨الي  ١٦و از ساعت  ٣٠/١٢

   محمد زاده  دكتر    ١٦  ١٤/٦/١٤٠٠

  خانم ضروني   ١٤  ١٥/٦/١٤٠٠   ١٨الي ١٦شنبه   الي پنج شنبه   از ساعت   علوم اقتصادي   ٣  تخصصي   ١  ١٠٤٢٣٣٠١٦  اقتصاد سنجي -  ١اقتصاد سنجي    ٤٩

  حسابداري   ٣  پايه  ١  ١٠٩٧٢٠١٧   ٢مديريت مالي   ٥٠
  ٣٠/١٠الي ٣٠/٨شنبه   از ساعت الي پنج   شنبه 

  دكتر زواري    ٣٠/١٠  ١٤/٦/١٤٠٠

  مديريت بازرگاني    ٣  تخصصي  ١  ٢٢١٤٣٠٤٣

  حسابداري   ٢  پايه    ١  ١٠٩٧٢٠٠٦  روش تحقيق   ٥١

  ٣٠/١٢الي ٣٠/١٠شنبه   الي پنج شنبه   از ساعت 

  دكتر آشتاب    ١٦  ١٣/٦/١٤٠٠

  علوم اقتصادي   ٢  تخصصي  ١  ١٠٤٢٣٣٠٤٠  

  مديريت بازرگاني    ٣  پايه   ١  ٢٢١٤٣٠٢٢

  مديريت دولتي     ٣  پايه   ١  ١٠٤٢١٨١٠٩

  علوم اقتصادي   ٣  تخصصي  ١  ١٠٤٢٣٣٠١٧   ٢اقتصاد سنجي    ٥٢
و از  ٣٠/١٠الي  ٣٠/٨دو شنبه الي چهارشنبه   از ساعت 

   ١٦الي  ١٤ساعت 
   محمد زاده  دكتر    ٣٠/١٠  ١٨/٦/١٤٠٠

  دكتر حكمتي   ١٤  ١٦/٦/١٤٠٠   ١٨الي ١٦شنبه   الي پنج شنبه   از ساعت   علوم اقتصادي   ٣  تخصصي  ١  ١٠٤٢٣٣٠٣٧  اقتصاد منابع طبيعي و محيط    ٥٣

  علوم اقتصادي   ٣  تخصصي  ١  ١٠٤٢٣٣٠١٢   ٢كالناقتصاد   ٥٤
 ٣٠/١٠و از ساعت  ٣٠/١٠الي   ٣٠/٨شنبه  الي  دو  شنبه  از  ساعت  

   ٣٠/١٢الي 
  دكتر حيدري   ١٤  ١٣/٦/١٤٠٠

  دكتر حسين پور   ١٦  ١٥/٦/١٤٠٠   ٣٠/٨سه شنبه و چهارشنبه از ساعت  –يكشنبه  –شنبه   آموزش زبان انگليسي   ٢ تخصصي  ١  ١٣٦٥١١٠٣٣  اصول و فلسفه آموزش و پرورش   ٥٥

  آموزش زبان انگليسي   ٢ تخصصي  ١   ١٣٦٥١١٠٠٨  آوا شناسي   ٥٦
   ١٤الي  ١٢شنبه الي سه شنبه از ساعت 

   محمد زاده  دكتر    ٣٠/١٠  ١٣/٦/١٤٠٠

  زبان  و ادبيات انگليسي    ٢ تخصصي  ١  ٢٢٢١٣٠١٠



   
 

  
 

و از  ١٦الي  ١٤شنبه الي سه شنبه از ساعت   آموزش زبان انگليسي   ٤ تخصصي  ١   ١٣٦٥١١٠٣٩  روشهاي تدريس مهارتهاي زبان    ٥٧

   ١٨الي  ١٦ساعت 

   محمد زاده  دكتر    ١٤  ١٤/٦/١٤٠٠

  زبان  و ادبيات انگليسي    ٤ تخصصي  ١  ٢٢٢١٣٠٢٦ 

  متون تخصصي علوم تربيتي   ٥٨
١  ١٤٤٥٤٠٥٢  

 تخصصي
  علوم تربيتي   ٢

 ١٦و از ساعت  ١٦الي  ١٤يكشنبه و دوشنبه از ساعت 

   ١٨الي 

  دكتر مهاجران   ١٤  ١٥/٦/١٤٠٠

  دكتر قلعه اي  ٣٠/١٠  ١٦/٦/١٤٠٠   ٣٠/١٠الي  ٣٠/٨شنبه الي سه شنبه از ساعت   علوم تربيتي   ٢ تخصصي  ١ ١٤٤٥٤٠٤٩  آموزش در سازمان   ٥٩

  دكتر قالوندي  ١٦  ١٧/٦/١٤٠٠     ١٨الي ١٦شنبه   از ساعت  سه  شنبه   الي  علوم تربيتي   ٢ تخصصي  ١ ١٤٤٥٤٠٤٨  رفتار و روابط انساني   ٦٠

  دكتر حسني  ٣٠/١٠  ١٨/٦/١٤٠٠  ٢٠الي  ١٨از ساعت  و ١٨الي  ١٦دوشنبه و سه شنبه از ساعت   علوم تربيتي   ٢ تخصصي  ١ ١٤٤٥٤٠١٦  مباني و اصول مديريت   ٦١

  دكتر قلعه اي  ١٦  ١٣/٦/١٤٠٠   ٣٠/١٢الي  ٣٠/١٠شنبه الي سه شنبه از ساعت   علوم تربيتي   ٢ تخصصي  ١ ١٤٤٥٤٠٥٠  مباني مديريت اسالمي  ٦٢

  قلعه ايدكتر   ١٦  ١٤/٦/١٤٠٠   ١٤الي  ٣٠/١٢شنبه الي سه شنبه از ساعت   علوم تربيتي   ٢ تخصصي  ١ ١٤٤٥٤٠١٣  مديريت عمومي  ٦٣

 ١٤٤٥٤٠٣٢  كاربرد رايانه در تعليم و تربيت   ٦٤
١  

    عملي و ١ تخصصي

  نظري  ١
  علوم تربيتي 

و از  ١٨الي  ١٦يكشنبه و سه شنبه از ساعت 

   ٢٠الي  ١٨ساعت 

  دكتر سلطاني   ١٦  ١٦/٦/١٤٠٠

ي ماشين هاي صنايع غذاي –مكانيك بيو سيستم   ٣  تخصصي  ١  ٩٤٣٠٧٧٦٠٢٣  ١ترموديناميك   ٦٥

رشته هاي فني و مهندسي خارج دانشگاه   –

اروميه (دانشجويان دانشكده فني و مهندسي 

  دانشگاه اروميه نبايد انتخاب نمايند )

   ٣٠/٨شنبه الي پنج شنبه ساعت 
  دكتر شريفيان   ٣٠/١٢  ١٣/٦/١٤٠٠

 –اختياري   ١  ٥٥٣٢٦٠٥٤  ٢ترموديناميك   ٦٦

  تخصصي
ي ماشين هاي صنايع غذاي –مكانيك بيو سيستم   ٣

خارج دانشگاه  فني و مهندسيرشته هاي   –

اروميه (دانشجويان دانشكده فني و مهندسي 

  دانشگاه اروميه نبايد انتخاب نمايند )

  ٣٠/١٠شنبه الي پنج شنبه ساعت 
  دكتر شريفيان   ٣٠/١٢  ١٧/٦/١٤٠٠



   
 

  
 

  

 

ي ماشين هاي صنايع غذاي –مكانيك بيو سيستم   ٣  تخصصي  ١  ٣٣٤٦٣٣٠٢١  انتقال حرارات  ٦٧

رشته هاي فني و مهندسي خارج دانشگاه   –

اروميه (دانشجويان دانشكده فني و مهندسي 

  دانشگاه اروميه نبايد انتخاب نمايند )

   ١٤الي  ٣٠/١٢ساعت از   شنبه الي پنج شنبه 
  دكتر شريفيان   ١٤  ١٨/٦/١٤٠٠

ي ماشين هاي صنايع غذاي –مكانيك بيو سيستم   ٣  تخصصي  ١  ٣٣٣٦٣٣٠١٧  ١مكانيك سياالت   ٦٨

رشته هاي فني و مهندسي خارج دانشگاه   –

اروميه (دانشجويان دانشكده فني و مهندسي 

  دانشگاه اروميه نبايد انتخاب نمايند )

الي  ٣٠/١٠سه شنبه الي چهارشنبه از ساعت 

   ١٦الي  ١٤و از ساعت  ٣٠/١٢

  دكتر رستم پور   ١٦  ١٥/٦/١٤٠٠

ي ماشين هاي صنايع غذاي –مكانيك بيو سيستم   ٣  تخصصي  ١  ٣٣٣٦٣٣٠٢٤  مواد علم  ٦٩

رشته هاي فني و مهندسي خارج دانشگاه   –

اروميه (دانشجويان دانشكده فني و مهندسي 

  دانشگاه اروميه نبايد انتخاب نمايند )

 ١٤الي  ٣٠/١٢سه شنبه الي چهارشنبه از ساعت 

   ١٨الي  ١٦و از ساعت 

  دكتر رستم پور   ٣٠/١٢  ١٦/٦/١٤٠٠

  دكتر مير قلنج   ٣٠/١٢  ١٣/٦/١٤٠٠   ٣٠/١٠الي  ٣٠/٨شنبه از ساعت   علوم دامي    ١  عملي   ١  ٥٥١٠٢٢٢٧  فناوري خوراك دام و طيور (عملي)  ٧٠

  و  ١٨الي  ٣٠/٨يكشنبه از ساعت   علوم دامي    ٢  عملي   ١ ٥٥١٠٢٢٣٥  ٣كارورزي   ٧١

   ١٨الي  ١٦دوشنبه از ساعت 

  دكتر پورمحمود   ٣٠/١٢  ١٦/٦/١٤٠٠

  دكتر غفاري   ٣٠/١٢  ١٨/٦/١٤٠٠  ١٨الي  ٣٠/٨دو شنبه از ساعت   علوم دامي    ١  عملي   ١ ٥٥١٠٢٢٣٦  ٤كارورزي   ٧٢


