گروه کاردانی ناپیوسته حسابذاری کذ
0014

ترم 0
)حسابذاری ( 0اصول

4

خانن دکتر رنجبر

شنبه  8تا  01:04پنج

هبانی سازهاى و هذیریت

3

خانن حذیذی

تا  8 01:04چهارشنبه

خرد یا اقتصاد )علن اقتصاد (0

3

خانن شهبازی

 15:15دوشنبه  02تا

یا اقتصاد خرد )اقتصاد ( 0علن

3

خانن شهبازی

سه شنبه  02تا 04:04

بازرگانی یا تجارت حقوق

3

خانن دکتر اهیر اقذم

چهارشنبه 01:04تا 03:04

بازرگانی یا تجارت حقوق

3

خانن دکتر اهیر اقذم

بازرگانی یا تجارت حقوق

3

خانن دکتر اهیر اقذم

تا  12:30سه شنبه
14:45
سه شنبه  01تا 01:04

ترم 1
شنبه  02تا  04:04پنج

پایه ریاضیات

3

آقای کاظوی پور

آهار کاربردی )(1

2

حیذرزاده خانن

اصول حسابذاری )(2

4

خانن دکتر آرر

چهارشنبه  01:04تا 02:04

اصول حسابذاری )(2

4

خانن دکتر آرر

 13:15تا دوشنبه 01:04

کالى علن اقتصاد( )1یا اقتصاد

3

دکتر سفیذبخت خانن

 10:15تا پنج شنبه 8

کالى علن اقتصاد( )1یا اقتصاد

3

خانن طیاری

تا  16:15سه شنبه
18:30

پنج شنبه  02:04تا
04:21

ترم 2
تا  13:30چهارشنبه

ریاضی کاربردی )(1

3

صوذی خانن

ریاضی کاربردی )(1

3

خانن صوذی

دوشنبه  02:21تا 04:34

یا صنعتی بهایابی)(1

3

آقای غالم نژاد

چهارشنبه 01تا 01:04

یا صنعتی بهایابی)(1

3

آقای غالم نژاد

پنج شنبه  01:04تا 01:21

2

آقای جوشیذی

 16:30تا جوعه 04

2

آقای رجبعلی پور

تا  13 03:21پنج شنبه

2

آقای رجبعلی پور

تا  03:21چهارشنبه 02

دولتی

3

آقای غالم نژاد

اصول  2حسابذاری

4

هالیه عووهی و تنظین خط هشی هالی
دولت
هالیه عووهی و تنظین خط هشی هالی
دولت
هالیه عووهی و تنظین خط هشی هالی
دولت

04:34

پنج شنبه  01:21تا
14:45

ترم 3
حسابرسی )(1

3

آخونذی خانن

 17:30تا شنبه  04:04سه

حسابذاری هیانه)(1

4

آقای ایرانپور

تا  8 00پنج شنبه

بهایابی صنعتی یا )(2

3

آقای رضایی

بهایابی صنعتی یا )(2

3

آقای رضایی

بهایابی صنعتی یا )(2

3

آقای غالم نژاد

چهارشنبه  01:21تا 03:34

پول و ارز و بانکذاری

3

آقای عربی

چهارشنبه  04تا 01

اصول تنظین و کنترل بودجه دولت

2

آقای کوهساری

تا  01پنج شنبه 04:21

زباى تخصصی)(1

2

خانن دکتر آرر

دوشنبه  02:21تا 04

کاهپیوتر و کاربرد آى در هذیریت

3

خانن دکتر رنجبر

سه شنبه  00تا 02

کاهپیوتر و کاربرد آى در هذیریت

3

خانن دکتر رنجبر

 15تا  13سه شنبه

کاهپیوتر و کاربرد آى در هذیریت

3

خانن آخونذی

 15تا چهارشنبه 02

جوعه ساعت  01:21تا
12:45
تا پنج شنبه ساعت 01:21
01:34

