موسسه آموزش عالی کاسپین
برنامه کالسی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99
نام درس

ردیف

نام و نام خانوادگی استاد

برنامه زمانی

لینک کالس

1

مدیریت منابع انسانی

آقای دکتر جاللی فر

دوشنبه 11:00 - 08:00

class-101

2

مدیریت کارخانه

آقای دکتر جاللی فر

دوشنبه 13:30 - 11:00

class-101

3

آموزش مهارت های حرفه ای

آقای دکتر سعیدی

چهارشنبه 15:00 - 13:30

class-103

4

سیستم های اطالعاتی در مدیریت

آقای دکتر سعیدی

چهارشنبه 17:30 - 15:00

class-103

5

حسابداری پیشرفته ()1

خانم جانی

چهارشنبه 11:00 - 08:00

class-101

6

حسابداری صنعتی ()3

خانم جانی

چهارشنبه 13:30 - 11:00

class-101

7

حسابرسی ()2

خانم جانی

چهارشنبه 16:30 - 13:30

class-101

8

قراردادهای بیمه

خانم چام نام

چهارشنبه 11:00 - 08:00

class-102

9

تجارت الکترونیک

خانم چام نام

چهارشنبه 13:30 - 11:00

class-102

10

مدیریت زنجیره ارزش

آقای دکتر کیا

پنج شنبه )11:30 - 08:00هفته فرد(

class-101

11

مدیریت تاًمین و کانال های توزیع

آقای دکتر کیا

پنج شنبه )15:00 - 11:30هفته فرد(

class-101

12

مدیریت زنجیره تاًمین پیشرفته

آقای دکتر کیا

پنج شنبه )18:00 - 15:00هفته فرد(

class-101

13

اصول صف و شبیه سازی

آقای دکتر حجازی

پنجشنبه )13:00 - 08:00هفته زوج(

class-101

14

حسابداری و حسابرسی دولتی

آقای انبارلویی

پنج شنبه 16:00 - 13:30

class-102

15

برنامه ریزی مالیاتی

آقای انبارلویی

پنج شنبه 18:00 - 16:00

class-102

16

مدیریت کیفیت و بهره وری

آقای دکتر جاللی فر

پنج شنبه 11:00 - 08:00

class-102

17

تحقیق در عملیات ()3

آقای دکتر جاللی فر

پنج شنبه 13:30 - 11:00

class-102

18

مدیریت مالی ()2

آقای دکتر یوسفی

پنج شنبه 13:30 - 11:00

class-103

19

حقوق بازرگانی

آقای دکتر یوسفی

پنج شنبه 16:00 - 13:30

class-103

20

مالیه عمومی

آقای دکتر یوسفی

پنج شنبه 18:30 - 16:00

class-103

21

پول و ارز و بانکداری

خانم تبریزی

پنج شنبه 16:00 - 13:30

class-106

نام درس

ردیف

نام و نام خانوادگی استاد

برنامه زمانی

لینک کالس

22

زبان تخصصی ()2

خانم مافی

پنج شنبه 10:30 - 08:30

class-103

23

طرح ریزی ،تعمیرات و نگهداری

خانم مهندس لشگری

پنج شنبه 16:00 - 13:30

class-105

24

آشنایی با قوانین کسب و کار

خانم مهندس لشگری

پنج شنبه 18:30 - 16:00

class-105

25

مبانی مهندسی مالی

خانم یوسفی

پنج شنبه 11:00 - 08:00

class-104

26

مدیریت مالی در ایران

خانم یوسفی

پنج شنبه 13:00 - 11:00

class-104

27

تحقیق در عملیات پیشرفته

آقای دکتر یزدانی

جمعه )12:00 - 08:00هفته فرد(

class-102

28

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

آقای دکتر یزدانی

جمعه )16:00 - 12:00هفته فرد(

class-102

29

پویایی سیستم ها

آقای دکتر حجازی

جمعه )13:00 - 08:00هفته زوج(

class-101

30

تحقیق در عملیات ()2

آقای مهندس رجب پور

جمعه )11:30 - 09:00هفته زوج(

class-103

31

تحقیق در عملیات ()1

آقای مهندس رجب پور

جمعه )14:00 - 11:30هفته زوج(

class-103

32

طراحی سیستم های کنترل آلودگی هوا در محیط های بسته

خانم دکتر ناصرزاده

جمعه )13:00 - 08:00هفته فرد(

class-101

خانم دکتر ناصرزاده

جمعه )18:00 - 13:00هفته فرد(

class-101

 33مباحث ویژه

