موسسه آموزش عالی کاسپین
برنامه کالسی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400
نام درس

ردیف

نام و نام خانوادگی استاد

برنامه زمانی

لینک کالس

یکشنبه 17:30 - 14:30

class-102

دوشنبه 11:00 - 08:30

class-103

3

مدیریت مالی از منظر اسالم

خانم چام نام

دوشنبه 14:00 - 11:00

class-103

4

مدیریت استراتژیک

آقاي دکتر جاللی فر

دوشنبه 17:00 - 14:00

class-103

5

تحقیق در عملیات ()2

آقاي مهندس رجب پور

سه شنبه 18:30 - 16:30

class-103

6

مبانی برنامه ریزي پیشرفت و عدالت آقاي دکتر جاللی فر

چهارشنبه 11:00 - 08:30

class-103

7

مبانی مدیریت سرمایه گذاري

آقاي دکتر جاللی فر

چهارشنبه 14:30 - 11:00

class-103

8

حسابداري پیشرفته ()2

خانم جانی

چهارشنبه 11:00 - 08:30

class-101

9

مبانی جامعه شناسی

خانم جانی

چهارشنبه 14:00 - 11:00

class-101

10

بررسی اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی طرح هاي صنعتی

آقاي دکتر سعیدي

چهارشنبه 17:00 - 14:30

class-104

11

برنامه ریزي و زمانبندي پروژه

آقاي دکتر خورشیدوند

چهارشنبه 16:30 - 14:00

class-102

12

مدل هاي زمانبندي و بهینه سازي حمل و نقل آقاي دکتر خورشیدوند

چهارشنبه 19:00 - 16:30

class-102

13

حسابداري مالیاتی

آقاي انبارلویی

پنج شنبه 16:00 - 14:00

class-102

14

بازار پول و سرمایه

آقاي انبارلویی

پنج شنبه 18:30 - 16:00

class-102

15

مدیریت عملیات خدمات

خانم دکتر چرخچیان

پنج شنبه 11:00 - 08:30

class-104

16

مدیریت پروژه

خانم دکتر چرخچیان

پنج شنبه 14:00 - 11:00

class-104

17

مدیریت تولید و عملیات

خانم دکتر چرخچیان

پنج شنبه 17:00 - 14:00

class-104

18

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی خانم مهندس لشگري

پنج شنبه 13:30 - 11:00

class-105

19

مبانی بانکداري و مدیریت بانک

آقاي دکتر یوسفی

پنج شنبه 16:00 - 13:30

class-103

20

تحلیل آماري

آقاي دکتر حجازي

پنج شنبه )11:00 - 09:00هفته فرد(

class-101

21

روش تحقیق

آقاي دکتر حجازي

پنج شنبه )13:00 - 11:00هفته فرد(

class-101

22

مدیریت کیفیت جامع

آقاي دکترسید اصفهانی

جمعه )12:00 - 09:00هفته زوج(

class-101

23

مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب و کار آقاي دکترسید اصفهانی

جمعه )15:00-12:00هفته زوج(

class-101

آقاي انبارلویی

1

حسابداري و حسابرسی دولتی

2

مدیریت عملکرد در سازمان هاي صنعتی آقاي دکتر جاللی فر

