نش
تحص
ن
ربانهم کالسی دا جویان ارشد و دکتری رشته اقتصاد رپديس البرز دا ش گاه تهران ،نيمسال اول يلی 1398-99
کارشناسی ارشد علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و برنامه ریزي – ورودي مهر 98
ردیف

نام درس و نام استاد

شماره و گروه

روز و ساعت و کالس

تاریخ و ساعت امتحان

درسی

تعداد
واحد

1

1502025

اقتصادسنجي جبراني -دکتر سجاد برخورداری
دورباش(ویژه دانشجویاني که در مقطع
کارشناسي درس اقتصاد سنجي را نداشته اند)

یکشنبه و سه شنبه 11
الي  12:15اطاق 508

امتحان( )1398.10.21ساعت 10:00-08:00 :

4

2

1502022

اقتصاد خرد  -1دکتر عبدلي قهرمان

چهارشنبه  16:30الي
 19:30اطاق 17

امتحان( )1398.10.22ساعت 12:00-10:00 :

4

3

1502021

اقتصاد کالن  -1دکتر علي سوری

یکشنبه  13:30الي 16:30
اطاق 18

امتحان( )1398.10.23ساعت 10:00-08:00 :

4

4

*1507129

اقتصاد ایران – دکتر حسین درودیان و دکتر
نوری مهدی

چهارشنبه  13:30الي
 16:30اطاق 17

امتحان( )1398.10.25ساعت 12:00-10:00 :

3

کارشناسی ارشد – ورودي مهر 97
ردیف

نام درس و نام استاد

شماره و گروه

روز و ساعت و کالس

تاریخ و ساعت امتحان

درسی

تعداد
واحد

1

1507127

اقتصاد توسعه -دکتر طیب نیا علي

یکشنبه و سه شنبه 9:30
الي 10:45اطاق 505

امتحان( )1398.10.28ساعت 10:00-08:00 :

3

2

1507128

برنامه ریزی اقتصادی -دکتر مهرگان نادر

یکشنبه  11الي 12:15
یکشنبه 13:30الي 14:45
اطاق 14

امتحان( )1398.10.29ساعت 12:00-10:00 :

3

3

*1507129

اقتصاد ایران –دکتر حسین درودیان و دکتر
مهدی نوری

چهارشنبه  13:30الي
 16:30اطاق 17

امتحان( )1398.10.25ساعت 12:00-10:00 :

3

4

1502227

موضوعات انتخابي در اقتصاد اسالم -دکتر
توحیدی نیا ابوالقاسم

یکشنبه و سه شنبه  8الي
9:15اطاق 15

امتحان( )1398.10.30ساعت 10:00-08:00 :

3

5

1520002

پایان نامه

6

دکتري  -ورودي 96
ردیف

نام درس و نام استاد

شماره و گروه

روز و ساعت و کالس

تاریخ و ساعت امتحان

درسی

تعداد
واحد

1

1502572

اقتصاد خرد پیشرفته  – 1دکتر احمدیان مجید

یکشنبه 16الي 18
اطاق 409/2

امتحان( )1398.10.21ساعت 12:00-10:00 :

2

2

1502571

اقتصاد کالن  -1دکتر برخورداری دورباش سجاد

چهارشنبه  8الي 10
اطاق 14

امتحان( )1398.10.23ساعت 10:00-08:00 :

2

3

1507106

تئوری اقتصاد سنجي  –1دکتر عباسي نژاد
حسین

شنبه و دوشنبه  15الي
16:15اطاق 15

امتحان( )1398.10.28ساعت 12:00-10:00 :

2

4

1502618

رساله

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  :برنامه اساتید ،روز ارائه و ساعت کالس طبق برنامه گروه تا زمان حذف و اضافه متغیر و تغییرات متعاقباً در برنامه قابل رویت خواهد بود.

18

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  :برنامه اساتید ،روز ارائه و ساعت کالس طبق برنامه گروه تا زمان حذف و اضافه متغیر و تغییرات متعاقباً در برنامه قابل رویت خواهد بود.

