گشٍُ کاسشٌاسی ًاپیَستِ حسابذاسی کذ
5031
تشم 5

ٍسٍدی 999

تعذاد داًشجَیاى ٍسٍدی بْوي ً 99ا هشخص

هیاًِ حسابذاسی

4

آقای ایشاًپَس

تا  55پٌج شٌبِ 8

هذیشیت تَلیذ

3

اقای دکتش احوذی

 15:30تا پٌج شٌبِ 50

سیاضی کاسبشدی

3

آقای کاظوی پَس

پٌج شٌبِ  51:03تا 54:71

اهَس هالی بیي الوللی

2

اقای دکتش هْاجشی

تا  53جوعِ 8:03

هالیِ عوَهی

2

آقای جوشیذی

 16:30تا جوعِ 51

دسع عوَهی

تشم 9

ٍسٍدی 995

تعذاد داًشجَیاى ایي ٍسٍدی ً 1فش

پظٍّش عولیاتی )(1

2

خاًن اکبشی

 13دٍشٌبِ  53:03تا

حسابذاسی پیششفتِ )(1

3

خاًن هحوَدی

 15:15تا سِ شٌبِ 50

هذیشیت هالی )(2

3

اقای دکتش ّاشوی

 15:15تا دٍشٌبِ 50

دسع عوَهی

تشم 0

ٍسٍدی 989

تعذاد داًشجَیاى ایي ٍسٍدی ً 95فش

حسابذاسی پیششفتِ )(2

3

آقای دکتش اسکٌذسی

 17:30تا  15پٌج شٌبِ

صباى تخصصی )(2

2

خاًن دکتش آرس

 17تا چْاسشٌبِ 51:03

پظٍّش عولیاتی )(2

2

خاًن دّقاى

 15تا  12:30پٌج شٌبِ

بشًاهِ سیضی ٍ تَسعِ

3

آقای سجبعلی پَس

پَل ٍ اسص ٍ باًکذاسی

2

خاًن سٍستایی

2

آقای پاک سای

 17:30تا یکشٌبِ 51:03

3

خاًن حیذسصادُ

تا  53:03پٌج شٌبِ 8

سشهایِ گزاسی دس بَسع اٍساق
بْاداس
آهاس ٍ احتواالت
عوَهی

تا  10:30پٌج شٌبِ
12:30
 12تا جوعِ 53:03

تشم 7

ٍسٍدی 985

تعذاد داًشجَیاى ایي ٍسٍدی ً 17فش

حسابشسی )(2

3

آقای جوشیذی

تا  10 59:51جوعِ

حسابشسی )(2

3

آقای جوشیذی

تا  12:15 57:03جوعِ

3

خاًن دکتشسًجبش

 18تا  15سِ شٌبِ

3

خاًن آخًَذی

تا  12 51سِ شٌبِ

هباحث جاسی دس حسابذاسی

2

آقای پاک سای

 18تا  16:30پٌج شٌبِ

هباحث جاسی دس حسابذاسی

2

آقای پاک سای

 16:30تا  15پٌج شٌبِ

پشٍطُ هالی )(2

3

خاًن دکتش اٍسجعلی صادُ

پشٍطُ هالی )(2

3

آقای دکتش اسکٌذسی

پشٍطُ هالی )(2

3

خاًن دکتش آرس

کاسآهَصی

3

خاًن دکتش اٍسجعلی صادُ

کاسآهَصی

3

خاًن دکتش آرس

کاسآهَصی

3

آقای دکتش اسکٌذسی

کاسبشد ًشم افضاسّای سایاًِ ای دس
حسابذاسی
کاسبشد ًشم افضاسّای سایاًِ ای دس
حسابذاسی

دسع عوَهی

