گشٍُ کاسضٌاسی پیَستِ حسابذاسی کذ
5021
تشم 5

ٍسٍدی بْوي ً 99ذاسین

ٍسٍدی 59990

اصَل حسابذاسی ()5

4

خاًن دکتش سًجبش

پٌج ضٌبِ  8تا 52:51

التصاد خشد

3

خاًن ضْباصی

دٍضٌبِ  59تا15:15

التصاد خشد

3

خاًن ضْباصی

سِ ضٌبِ  59تا15:15

عوَهی

2
تعذاد داًطجَیاى ایي ٍسٍدی 95

تشم 0

ًفش

ٍسٍدی 59995

)(2اصَل حسابذاسی

4

خاًن دکتش آرس

چْاسضٌبِ  10:15تا 59:51

)(2اصَل حسابذاسی

4

خاًن دکتش آرس

دٍضٌبِ  52:51تا13:15

التصاد کالى

3

خاًن طیاسی

سِ ضٌبِ  16:15تا18:30

حمَق تجاست

3

خاًن دکتش اهیش الذم

سِ ضٌبِ  12:30تا14:45

حمَق تجاست

3

خاًن دکتش اهیش الذم

سِ ضٌبِ  52تا 50:51

)(1سیاضی کاسبشدی

3

خاًن صوذی

چْاسضٌبِ  13:30تا15:45

)(1سیاضی کاسبشدی

3

خاًن صوذی

دٍضٌبِ  59:92تا 51:51

عوَهی

3

تعذاد داًطجَیاى ایي ٍسٍدی 59
تشم 9

ًفش

ٍسٍدی 59980

)(1بْایابی

3

آلای غالم ًژاد

چْاسضٌبِ 10تا 50:51

)(1حسابذاسی هیاًِ

4

آلای ایشاًپَس

پٌج ضٌبِ  8تا 55

سٍاًطٌاسی ساصهاًی

2

آلای دکتش علَی

پٌج ضٌبِ 50:92-55

2

آلای سجبعلی پَس

پٌج ضٌبِ  13تا 55:92

2

آلای سجبعلی پَس

چْاسضٌبِ  59تا 55:92

)(2سیاضی کاسسبشدی

3

خاًن صوذی

چْاسضٌبِ  51:51تا18

عوَهی

3

هالیِ عوَهی ٍ تٌظین خط
هطی هالی دٍلت
هالیِ عوَهی ٍ تٌظین خط
هطی هالی دٍلت

تعذاد داًطجَیاى ایي ٍسٍدی 93
تشم 5

ًفش

ٍسٍدی 59985

)(2حسابذاسی هیاًِ

4

خاًن دکتش سًجبش

پٌج ضٌبِ  52:51تا 59:51

)(2بْایابی

3

آلای سضایی

جوعِ ساعت  52:92تا12:45

)(2بْایابی

3

الای سضایی

پٌج ضٌبِ ساعت  52:92تا 50:51

)(2بْایابی

3

آلای غالم ًژاد

چْاسضٌبِ  50:92تا 55:51

پَل ٍ اسص ٍ باًکذاسی

3

الای عشبی

چْاسضٌبِ  51تا 53

)(1آهاس کاسبشدی

2

خاًن حیذسصادُ

پٌج ضٌبِ  59:51تا15:30

)(1هالیاتی

2

الای کَّساسی

چْاسضٌبِ  53تا 58:92

عوَهی

تشم 1
 ،اگش حذ ًصاب ًشسِ
حزف هیطِ

تعذاد داًطجَیاى ایي ٍسٍدی ً 6فش

ٍسٍدی 59930
3

خاًن هحوَدی

جوعِ  14تا16:15

2

آلای کَّساسی

پٌج ضٌبِ  51:92تا 53

تحمیك دس عولیات

3

خاًن اکبشی

دٍضٌبِ  30 10تا13

)(2آهاس کاسبشدی

2

خاًن اکبشی

دٍضٌبِ  8تا 52:92

)(1هالی

3

آلای دکتش ّاضوی

دٍ ضٌبِ ساعت  51:92تا17:45

3

خاًن دکتش آرس

دٍضٌبِ  56تا18:15

2

خاًن دکتش آرس

دٍضٌبِ  59:92تا 51

هباًی حسابذاسی هذیشیت
اصَل تٌظین ٍ کٌتشل
بَدجِ دٍلت

 ،اگش حذ ًصاب ًشسِ

کٌتشل ّای داخلی ٍ ًظام

حزف هیطِ

ساّبشی ضشکتی
)(1صباى تخصصی
عوَهی

تشم 6
)(1حسابذاسی پیطشفتِ

ٍسٍدی 59935

تعذاد داًطجَیاى ٍسٍدی ً 02فش

خاًن هحوَدی

سِ ضٌبِ  59تا 51:51

3

خاًن پیغاهی

پٌج ضٌبِ  8تا 52:51

3

خاًن آخًَذی

سِ ضٌبِ  51:51تا17:30

3

آلای غالم ًژاد

پٌج ضٌبِ  50:92تا14:45

)(2هالیاتی

2

آلای کَّساسی

پٌج ضٌبِ  9:30تا 55

)(2هالیاتی

2

آلای کَّساسی

دٍضٌبِ  53تا18:30

3

خاًن دکتش سًجبش

سِ ضٌبِ  55تا 59

3

آلای دکتش ّاضوی

دٍضٌبِ  59تا 51:51

باصاس سشهایِ ٍ ابضاس تاهیي
هالی اسالهی
)(1حسابشسی
هباًی حسابذاسی بخص
عوَهی

ًشم افضاسّای کاسبشدی دس
حسابذاسی
)(2هالی
عوَهی

3

ٍسٍدی 59960

تشم 3

تعذاد داًطجَیاى ٍسٍدی ً 6فش

)(2حسابذاسی پیطشفتِ

3

الای دکتش اسکٌذسی

پٌج ضٌبِ  51:92تا 58

)(2حسابشسی

3

الای جوطیذی

جوعِ  10تا 50:51

)(2حسابشسی

3

الای جوطیذی

جوعِ  12:15تا 55:92

3

الای لیذاسی

پٌج ضٌبِ  59:92تا15:30

سٍش تحمیك

2

خاًن هلکطاّی

سِ ضٌبِ  15:00تا17:15

هذیشیت سشهایِ گزاسی

2

آلای دکتش هْاجشی

چْاسضٌبِ  8تا10:30

صباى تخصصی 0

2

خاًن دکتش آدس

چْاسضٌبِ  15:30تا17

 ،اگش حذ ًصاب ًشسِ

حسابذاسی ٍ حسابشسی

حزف هیطِ

عوَهی

عوَهی
تشم 8
حسابذاسی هَاسد خاظ
حسابذاسی ابضاس ٍ عمَد
اسالهی
عوَهی

ٍسٍدی 59965

تعذاد داًطجَیاى ٍسٍدی ً 6فش

2

خاًن پیغاهی

پٌج ضٌبِ  50تا13:30

2

آلای پَسهحمك

جوعِ  55تا15:30

