
کالس  
     ساعت

9-10:3010:30-1214-1616-18

هکاتزًٍیک(تبذیل اًزژی)هکاًیکعزاحی صٌعتیعزاحی صٌعتی1

هذیزیت ٍرسضیهذیزیت ٍرسضی2

ارتباط تصَیزیارتباط تصَیزی3

حفاری ٍ بْزُ بزداری ًفت4

بزًاهِ سهاًبٌذی هصاحبِ

91 - 92پزدیس البزس داًطگاُ تْزاى ٍرٍدی ًیوسال اٍل 

-16 ًفز اٍل ساعت 10سهاًبذی هصاحبِ دارًذ بزاساس اساهی اعالم ضذُ  ( سهاى6) رٍس 2رضتِ ّایی کِ در : تذکز خیلی هْن

- 12 ًفز چْارم ساعت 10 رٍس چْارضٌبِ ٍ  9 - 10:30 ًفز سَم 10 رٍس سِ ضٌیِ، 16-18 ًفز دٍم ساعت 10 رٍس سِ ضٌبِ ، 14

. رٍس چْارضٌبِ حضَر بْن رساًیذ16 - 18 ًفز ضطن ساعت 10 ٍ 14 - 16 ًفز پٌجن ساعت 10، 10:30

 15، 9-10:30 ًفز اٍل ساعت 15 سهاى سهاًبذی هصاحبِ دارًذ بزاساس اساهی اعالم ضذُ 4رضتِ ّایی کِ در : تذکز خیلی هْن

.، حضَر بْن رساًیذ16- 18 ًفز چْارم ساعت 15 رٍس  ٍ  14 - 16 ًفز سَم 15، 10:30-12ًفز دٍم ساعت 

(91/7/17)دٍضٌبِ 

تْزاى، اتَباى جالل آل احوذ، تقاعع اتَباى چوزاى، سیز پل گیطا، داًطکذُ هذیزیت داًطگاُ تْزاى : هکاى هصاحبِ

 رپدیس البرز
Alborz Campus 

 

 



کالس  
     ساعت

9-10:3010:30-1214-1616-18

هذیزیت هٌابع اًساًیهذیزیت هٌابع اًساًیهذیزیت آهَسشهذیزیت آهَسش1

کسب ٍ کارعزاحی هحیظ سیستعزاحی هحیظ سیستعزاحی هحیظ سیست2

دارٍساسیدارٍساسی3

هذیزیت باسرگاًیهذیزیت باسرگاًی4

هذیزیت اجزاییهذیزیت اجزایی5

MBA-باساریابیMBA-باساریابی6

MBA-استزاتژیMBA-استزاتژی7

رٍاًطٌاسی(ساخت ٍ تَلیذ)هکاًیک 8

هذیزیت رساًِهذیزیت رسا9ًِ

کالس  
18-1616-1214-10:3010:30-9     ساعت

هٌْذسی صٌایعهٌْذسی صٌایعهذیزیت هٌابع اًساًیهذیزیت هٌابع اًساًی1

(خصَظ، بیي الوللی، تجاری)حقَق (خصَظ، بیي الوللی، تجاری)حقَق (خصَظ، بیي الوللی، تجاری)حقَق (خصَظ، بیي الوللی، تجاری)حقَق 2

هذیزیت باسرگاًیهذیزیت باسرگاًیهذیزیت باسرگاًیهذیزیت باسرگاًی3

هذیزیت اجزاییهذیزیت اجزاییهذیزیت اجزاییهذیزیت اجزایی4

MBA-باساریابیMBA-باساریابیMBA-باساریابیMBA-باساریابی5

MBA-استزاتژیMBA-استزاتژیMBA-استزاتژیMBA-استزاتژی6

رٍاًطٌاسیهذیزیت صٌعتیهذیزیت صٌعتی7

هذیزیت اهَر ضْزیهذیزیت اهَر ضْزی8

هٌْذسی اًزژی هحیظ سیستهٌْذسی اًزژی هحیظ سیست9

(91/7/18)سِ ضٌبِ 

(91/7/19)چْارضٌبِ 

تْزاى، اتَباى جالل آل احوذ، تقاعع اتَباى چوزاى، سیز پل گیطا، داًطکذُ هذیزیت داًطگاُ تْزاى : هکاى هصاحبِ



کالس  
18-1616-1214-10:3010:30-9     ساعت

هعواریهعواریهعواریهعواری1

آهَسش اًگلیسیآهَسش اًگلیسی2

ادبیات اًگلیسیادبیات اًگلیسی3

کالس  
     ساعت

9-10:3010:30-1214-1616-18

هذیزیت هالیهذیزیت هالیهذیزیت هالی1

رٍاًطٌاسیرٍاًطٌاسی2

هخابزات گزایص سیستن- بزق 3

کالس  
18-1616-1215-10:3010:30-830     ساعت

علَم اقتصادیعلَم اقتصادی(عزاحی کاربزدی)هکاًیک1

کالس  
18-1616-1214-10:3010:30-9     ساعت

حسابذاریحسابذاریحسابذاری1

تْزاى، اتَباى جالل آل احوذ، تقاعع اتَباى چوزاى، سیز پل گیطا، داًطکذُ هذیزیت داًطگاُ تْزاى : هکاى هصاحبِ

(91/7/22)ضٌبِ 

(91/7/20)پٌج ضٌبِ 

(91/7/23)یکطٌبِ 

(91/7/24)دٍضٌبِ 


