
*قابل توجه کلیه ی دانشجویان حسابداری و مدیریت مایل:  کالسهای این دروس مربوط به ترم یک بوده و ممکن است یک هفته با 

 دانشگاه 
ی

وع این کالسها از طریق سایت و کانالهای اطالع رسان تاخیر از ترم جاری آغاز شود . لذا جهت اطالع از تاری    خ دقیق شر

ی نمایید.    پیگیر

  ناپیوسته 1105
ی

 ترم 1-  کاردان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پیوسته 1503
ی

 ترم 1-  کاردان

شنبه سه     15   17:15 تا    تجارت حقوق استاد افخیم    

17:45تا    حقوق تجارت استاد افخیم چهارشنبه  15:30 

17:30  تا   15   پنج شنبه حسین  استاد    بهایاب  1  

16تا    13:30     شنبه غالم نژاداستاد    بهایاب  1  

ابوذرجمهریاستاد        شنبه       10:30تا    8  مباب  عمویم رایانه 

13:15  تا  10:45     شنبه ابوذرجمهریاستاد    مباب  عمویم رایانه 

شنبه پنج  10:30 تا  8    مباب  سازمان و مدیریت استاد نجف  زاده           

شنبه پنج  10:30 تا  8 حدیدیاستاد              مباب  سازمان و مدیریت 

تا   17:15      حقوق بازرگاب   استاد افخیم  سه شنبه   15

 حقوق بازرگاب   استاد افخیم    چهارشنبه  17:45  تا  15:30   

17  تا   14    پنج شنبه رنجب  استاد   1اصول حسابداری    

14تا    11   پنج شنبه  مرآتاستاد   1اصول حسابداری    

15:15  تا  13  چهارشنبه یاستاد    بشبر   اقتصاد (1)  

شهبازیاستاد  یکشنبه  10:30  تا  8       اقتصاد (1)  



 ترم 1-  کارشنایس مدیریت مایل 1207

 

 

 

 ترم 1-  کارشنایس حسابداری پیوسته 1205

 

مرآتاستاد   14 تا   11شنبه    پنج (1) اصول حسابداري   

17تا     14   پنج شنبه رنجب  استاد      (1) اصول حسابداري 

15:15تا      13   قاسیماستاد  یکشنبه     
 رفتار سازماب 

15:10تا      8    شهبازیاستاد  یکشنبه   اقتصاد خرد 

15:15تا    13  چهارشنبه ی   اقتصاد خرد استاد بشبر

 

 

 

 

 

 

 

شنبه پنج  10:30 تا  8  مباب  سازمان و مدیریت استاد نجف  زاده           

شنبه پنج  10:30 تا  8 حدیدیاستاد              مباب  سازمان و مدیریت 

17  تا   14    پنج شنبه رنجب  استاد   1اصول حسابداری    

14تا    11   پنج شنبه  مرآتاستاد   1اصول حسابداری    



 

 ترم 1-  کارشنایس حسابداری نا پیوسته 1305 -  گروه اول 

 

17تا    14            جمعه ایرانپوراستاد    حسابداري ميانه 

18:15تا    15:45     یکشنبه حیدرزادهاستاد    مديريت توليد 

13تا    10:30          جمعه مختاریاستاد     کاربردي 
 رياض 

15تا     13:15    پنج شنبه شهبازیاستاد     امور مال  بير  الملل   

18:30 تا   16:15    پنج شنبه رجبعلاستاد    مالیه عمویم 

 

 

 

 ترم 1-  کارشنایس حسابداری نا پیوسته 1305 -  گروه دوم 

 

13:45 تا      حسابداري ميانه استاد قرباب   سه شنبه   10:45

17:30تا    15        یکشنبه بگلوعییس استاد    مديريت توليد 

15:30تا    13      پنجشنبه مختاریاستاد     کاربردي 
 رياض 

12:15تا    10:30    یکشنبه شهبازیاستاد    امور مال  بير  الملل   

12:15تا    10       پنج شنبه باران چشمهاستاد    مالیه عمویم 

 


