گرٍُ کارداًی پیَستِ حسابداری کد 1503
ترم 1

ٍرٍدی 992

عوَهی ریاضی

3

داًشجَیاى ٍرٍدی بْوي 99

حمَق تجارت

2

خاًن دکتر اهیر الدم

 14:15تا 12:15چْارشٌبِ

بْایابی 1

3

آلای غالم ًژاد

 12:15چْارشٌبِ  10تا

بْایابی 1

3

آلای غالم ًژاد

پٌج شٌبِ  10:15تا 12:30

هباًی عوَهی رایاًِ

2

عوَهی

2

ترم 2

ٍرٍدی 991

 2بْایابی

3

آلای غالم ًژاد

بْایابی 2

3

آلای رضایی

بْایابی 2

3

آلای رضایی

تا  10:30 12:45جوعِ

حسابداری شرکتْا 1

3

الای لرباًی

 10:15تا  8چْارشٌبِ

تعداد داًشجَیاى ایي ٍرٍدی ً 76فر
تا  12:30چْارشٌبِ
14:45
تا  10:30 12:45پٌج شٌبِ

حسابداری شرکتْا 1

3

الای لرباًی

حمَق کار

2

خاًن دکتر اهیر الدم

تا  10:15چْارشٌبِ
12:30
 12:30تا  11دٍشٌبِ

حمَق کار

2

خاًن دکتر اهیر الدم

 9:30تا  8سِ شٌبِ

التصاد خرد

3

خاًن شْبازی

تا  13 15:15دٍشٌبِ

التصاد خرد

3

خاًن شْبازی

 15:15تا  13سِ شٌبِ

حسابداری حمَق دستوسد

2

آلای رضایی

تا  9 10:30پٌج شٌبِ

حسابداری حمَق دستوسد

2

آلای رضایی

تا  9 10:30جوعِ

عوَهی

2

ترم 3

ٍرٍدی 982

تعداد داًشجَیاى ایي ٍرٍدی ً 9فر

 1هالیاتی

2

آلای کَّساری

تا  18:30چْارشٌبِ 17

حسابداری شرکتْا 2

3

خاًن دکتر آذر

 13:15تا  10:15دٍشٌبِ

حسابداری شرکتْا 2

3

خاًن دکتر آذر

تا  10:15 13:15چْارشٌبِ

اشٌایی با بَرس اٍراق بْادار

2

آلای پان رای

 17:30تا یکشٌبِ 15:30

رٍش تحمیك ٍ هْارت ارائِ
)(هْارت عوَهی

2

خاًن هلکشاّی

 17:15تا  15:00سِ شٌبِ

زباى فٌی

2

خاًن دکتر آذر

 15تا  13:30دٍشٌبِ

عوَهی

2

ترم 4

ٍرٍدی 981

تعداد داًشجَیاى ایي ٍرٍدی ً 57فر

 2هالیاتی

2

آلای کَّساری

 10تا پٌج شٌبِ 8:30

هالیاتی 2

2

آلای کَّساری

 18:30دٍشٌبِ  17تا

هالی 1

3

خاًن دکتر ارٍجعلی زادُ

 11:30تا  10پٌج شٌبِ

هالی 1

3

خاًن دکتر ارٍجعلی زادُ

 13تا پٌج شٌبِ 11:30

حسابداری هالی 2

3

آلای ایراًپَر

 10:30تا  8جوعِ

حسابداری هالی 2

3

آلای ایراًپَر

 13تا  10:30جوعِ

ًرم افسارای کاربردی در
حسابداری

2

خاًن دکتر رًجبر

سِ شٌبِ  13تا 15

ًرم افسارای کاربردی در
حسابداری

2

خاًن آخًَدی

 15تا چْارشٌبِ 13

کٌترل ّای داخلی

2

آلای دکتر اسکٌدری

تا  8:30 10پٌج شٌبِ

کٌترل ّای داخلی

2

آلای دکتر اسکٌدری

تا  15:30پٌج شٌبِ 14

کارگاُ حسابداری

2

خاًن دکتر رًجبر

تا  15:30شٌبِ 13

کارگاُ حسابداری

2

خاًن دکتر رًجبر

 18تا شٌبِ 15:30

حسابداری پیواًکاری

2

خاًن هحوَدی

تا  9 10:30جوعِ

حسابداری پیواًکاری

2

خاًن هحوَدی

تا  10:30 12جوعِ

کارآهَزی

2

خاًن دکتر آذر

کارآهَزی

2

خاًن دکتر ارٍجعلی زادُ

کارآهَزی

2

آلای دکتر اسکٌدری

