
بسمه تعالی

):واحد یاسوج(قابل توجه دانشجویان گرامی 
جاي آن گروه و بهدانشجویان می تواننداز طرف دانشگاه حذف گردیده،97-98مشخصه هاي زیر به علت به حد نصاب نرسیدن در نیمسال اول 

.دیگري انتخاب نمایندمشخصه

رشتهدنام استانام درسگروهرشتهنام استادنام درسگروه
مدیریتبابایی حقوق اساسی سازمانها271ادبیات نظري1عربی 904
حسابدارياقبالی 2تئوري حسابداري 335پرستاريمحمدحسینی1کارآموزي در عرصه 1211
حسابدارياقبالیمسائل جاري حسابداري336حقوقصفاییمقدمه علم حقوق 54
حسابداريعوض زادهبررسی موارد خاص337حقوقهادي پورکلیات حقوق جزا 62
حسابداريبهاء الدینیسیستم هاي اطالعاتی338حقوقبهرامی نژاد2حقوق تجارت 89
حسابداريقناعت پیشه1پژوهش عملیاتی 853حقوقهادي پور1حقوق جزاي اختصاصی 97
حسابداريعت پیشهقنا2پژوهش عملیاتی 857حقوقهادي پور2حقوق جزاي اختصاص 103
حسابداريقناعت پیشه2پژوهش عملیاتی 858حقوقمردانی 1حقوق بین الملل خصوصی 112
حسابداريقناعت پیشهپژوهش عملیاتی856حقوقهادي پور3حقوق جزاي اختصاصی 119
وقارشد حقجانی پورجامعه شناسی جنایی390حقوقصفایی2متون حقوقی به زبان خارجی 133
ارشد حقوقجانی پورحقوق جزاي اختصاصی1198حقوقصفایی2متون حقوقی به زبان خارجی 134
عمومییگانگی اصلقرآن1096تربیت بدنیجمال سیرتتربیت بدنی ورزش معلولین991
عمومیاسدي زادهقرآن45مدیریتشریعتیبازرگانی بین المللی531
عمومیمرتضی پورآشنایی با دفاع مقدس1153مدیریتچراغ سحر2مدیریت مالی 532
مکانیکهاشمی 1طراحی اجزاء 624مدیریتانصاريبازاریابی و مدیریت بازار533
مکانیکهاشمی2مبانی مهندسی برق 628مدیریتشهریاريمبانی و کاربرد کامپیوتر534
نفتفتاحیانيفاز2مکانیک سیاالت 572مدیریتمحمديحقوق اساسی535
نفتفتاحیان1عملیات بهره برداري 582مدیریتنگهداريبازاریابی بین الملل536
نفتعزیزيزمین شناسی ساختمان588مدیریتمحمديحقوق بازرگانی538
نفتنیکنام1آز مکانیک سیاالت 595مدیریتمیرگوشه حسابرسی539
نفتسید2آز مهندسی حفاري 597مدیریتانصاريسازمان پولی و مالی540
نفتقدمی موازنه مواد و انرژي 601مدیریتشریعتیروابط صنعتی542
نفتاحسانیزمین شناسی عمومی 603مدیریتچراغ سحرسیستم هاي خرید و انبار543
کامپیوتربیانی2مهندسی نرم افزار 215مدیریتمحمديحقوق بازرگانی بین المللی544
کامپیوتریعقوبیان1مباحث ویژه در نرم افزار 236مدیریتانصاريسیاست پولی و مالی545
برقسالمی1الکترونیک 445مدیریتشریعتیمدیریت استراتژیک546
برقکریمی2الکترونیک 451مدیریتعباسیفنون تجزیه و تحلیل980
برقدرخشانول سیستم هاي مخابراتیاص453مدیریتعباسیتجزیه و تحلیل سیستم ها981
برقدرخشان2سیستم هاي دیجیتال 454مدیریتمحمديسیستم هاي اطالعات مدیریتی1112
برقکیانیآز الکترونیک 458مدیریتانصاريمدیریت رفتار مصرف کننده249
برقهدایتاقتصاد مهندسی461مدیریتانصاريبازرایابی و مدیریت بازار250
برقعادلی پورحفاظت و رله472مدیریتانصاريمدیریت تبلیغات و برند253
برقکریمیمباحث ویژه475مدیریتغالمینظریه هاي مدیریت دولتی267
برقرضاییمعادالت1051مدیریتغالمیاداره امور عمومی 268

بسمه تعالی



):واحد یاسوج(قابل توجه دانشجویان گرامی 
به 12/7/97لغایت 9/7/97از طرف دانشگاه حذف گردیده،              دانشجویان می توانند در 97-98ه هاي زیر به علت به حد نصاب نرسیدن در نیمسال اول مشخص

.جاي آنان گروههاي دیگري انتخاب نمایند

رشتهنام استادنام درسگروهرشتهنام استادنام درسگروه

برقغالمیقکارگاه بر1083
برقهدایتاقتصاد و مدیریت صنعتی1195
معماريصالح پورتحلیل فضاي شهري731
معماريپیوسته گرتنظیم شرایط محیطی740
معماريدانشی1ساختمان 741
معماريصالح پور1روستا 742
معماريعادلی پورتأسیسات الکترونیکی743
برنامه ریزيصالح پورزبان تخصصی ارشد751
شــناخت و تحلیــل فضــاي   755

شهري
برنامه ریزيآرام

برنامه ریزيصالح پورمدیریت شهري760
برنامه ریزيپیوسته گراندیشه هاي شهرسازي762
هیـــــدرولوژي مهندســـــی 661

پیشرفته
ارشد عمراناسدي

ارشد عمراناسديیشرفتهآبهاي زیرزمینی پ662
ارشد عمرانذوالفقارياندرکش سازه و خاك685
ارشد عمرانخلقی فرمهندسی پی پیشرفته681
ارشد عمرانخلقی فرمکانیک خاك پیشرفته780
ارشد عمرانخلقی فرسمینار و روش تحقیق1085


