
  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   90بهمن  ورودي   مدیریت بازرگانیپیوسته رشته  نا کارشناسی
  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد فخاري  206کالس شماره   مدیریت استراتژیک  8-11  1  121011 پنج شنبه
  استاد حکیمی  206کالس شماره   مدیریت در منابع انسانی  11- 14  2  121008 پنج شنبه
  استاد دکتر پرتوي  208کالس شماره   سمینار در مسائل مالی  18-30/19  1  121021 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد شاه حسینی  206شماره کالس   سیستم اطالعاتی مدیریت  8-11  2  111016 جمعه
  استاد رمضانیان  206کالس شماره   اقتصاد کالن  11- 14  1  121001 جمعه
  اصغرزادهامین  استاد   206کالس شماره   ریاضیات  و کاربرد ان در مدیریت  15-18  1  121002 جمعه

  

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   91مدیریت بازرگانی  ورودي  مهر پیوسته رشته  نا کارشناسی

  نام استاد  شکیلمحل ت  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد علیزاده  210کالس شماره   حسابرسی  8-11  1  111012 پنج شنبه
  استاد رفیع زاده  210کالس شماره   مدیریت در منابع انسانی  11- 14  1  121008 پنج شنبه

  استاد حکیمی  206کالس شماره   مدیریت در منابع انسانی  11- 14  2  121008 شنبهپنج 
  استاد عظیمی  210کالس شماره   روان شناسی عمومی  30/14- 30/17  1  121007 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد مقدم  210کالس شماره   سیستم اطالعاتی در مدیریت  8-11  1 121016 جمعه
  استاد شاه حسینی  206کالس شماره   سیستم اطالعاتی در مدیریت  8-11  2 121016 جمعه
  استاد هدایت  210کالس شماره   سیمنار در مسائل بازاریابی  11-13  1 121023 جمعه
  استاد عبداله زاده  210کالس شماره   سیاست هاي پولی و مالی  30/14- 30/17  1  121018  جمعه

  



  آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )موسسه 

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   )  A( گروه  92مدیریت بازرگانی  ورودي  مهر پیوسته رشته  نا کارشناسی
  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  زادهاستاد رفیع   204کالس شماره   مدیریت استراتژیک  8-11  2  121011 پنج شنبه
  استاد فخاري  204کالس شماره   مدیریت در منابع انسانی  11- 14  3  121008 پنج شنبه
  استاد دلیري  204کالس شماره   ریاضیات  و کاربرد ان در مدیریت  30/14- 30/17  2  121002 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد عبداله زاده  204کالس شماره   اطالعاتی مدیریتسیستم هاي   8-11  3 121015 جمعه
  استاد عبداله زاده  204کالس شماره   اقتصاد کالن  11- 14  2 121001 جمعه
  استاد محمدیان  204کالس شماره   توسعه اقتصادي و برنامه ریزي  30/14- 30/17  1  121004  جمعه

  

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   )  B( گروه  92مدیریت بازرگانی  ورودي  مهر پیوسته رشته  نا کارشناسی
  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد فخاري  206کالس شماره   مدیریت استراتژیک  8-11  1  121011 پنج شنبه
  استاد حکیمی  206کالس شماره   انسانیمدیریت در منابع   11- 14  2  121008 پنج شنبه
  استاد محمدیان  206کالس شماره   توسعه اقتصادي و برنامه ریزي  30/14- 30/17  2  121004 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد شاه حسینی  206کالس شماره   سیستم اطالعاتی مدیریت  8-11  2  111016 جمعه
  استاد رمضانیان  206کالس شماره   اقتصاد کالن  11- 14  1  121001 جمعه
  اصغرزاده امین استاد  206کالس شماره   ریاضیات  و کاربرد ان در مدیریت  15-18  1  121002 جمعه

  


