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 98/97تحصيلي    دوم نيمسال         دوم ترم                97مهر  ورودی           دوره روزانه                 حسابداری       برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني کالس در ايام هفتهساعات تشکيل  نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-8 27/3/98 دوشنبه  10-8  10-8   پورسبزعليدکتر 110 01 4 1614031 (2اصول حسابداری ) 1

 4-2 4/4/98 سه شنبه   12-10  *4-2  دکتر نوروزآباديان 110 01 3 1614127 (2کاربردی ) رياضي 2

 12-10 29/3/98 چهارشنبه     10-8  دکتر اميدی 111 01 2 1614128 (1آمار کاربردی ) 3

 4-2 1/4/98 شنبه  12-10   12⃰-10  محمديان   خانم  110⃰-111 01 3 1614132  اقتصاد کالن 4

 10-8 6/4/98 پنج شنبه   10-8  12⃰-10  دکتر محمدياریخانم  110 01 3 1614136 رفتار سازماني 5

             3 9010003 زبان عمومي 6

             1 9010004 تربيت بدني 7

8                

9                

10                
 

 

  

  

 

 98/97تحصيلي  دوم   نيمسال                  چهارم    ترم              96مهر         ورودی               دوره روزانه                                حسابداری         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 27/3/98 دوشنبه  10-8  12-10   کيادکتر اسماعيلي 111 01 4 1614033 (1حسابداری ميانه ) 1

 12-10 1/4/98 شنبه  12-10   6⃰-4  پوردکترسبزعلي 110 01 3 1614037 (1حسابداری صنعتي ) 2

 4-2 6/4/98 پنج شنبه    6-4 4⃰-2  ياسمي  خانم  110 01 3 1614023 (2پژوهش عملياتي ) 3

 4-2 29/3/98 چهارشنبه    4-2 6⃰-4  سحری  آقای 111 01 3 1614024 پول و ارز و بانکداری 4

 10-8 3/4/98 دوشنبه      10-8 کيادکتر اسماعيلي 110 01 2 1614048 (1زبان تخصصي ) 5

              31-9010028 مباني نظری اسالم  6

7                

8                

9                

10                

 



 گروه حسابداری 

 گروه حسابدای 

 

 

 

 

 98/79تحصيلي   دوم  نيمسال              ششم    ترم              95  مهر  ورودی           دوره روزانه                                     حسابداری        برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 27/3/98 دوشنبه    10⃰-8 12-10  دکتر استا 111 01 3 1614035 (1حسابداری پيشرفته ) 1

 10-8 4/4/98 سه شنبه     10-8 12-10 الماسياسحاق   دکتر  110 01 4 1614021 آمار و کاربرد آن در مديريت  2

 12-10 6/4/98 پنج شنبه    12-10 6⃰-4  پوردکتر سبزعلي 110 01 3 1614039 (3حسابداری صنعتي ) 3

 4-2 2/4/98 يکشنبه     10⃰-8 4-2  دکتر استا 111 01 3 1614040 (1حسابرسي ) 4

 12-10 30/3/98 پنج شنبه  6⃰-4 6-4    دکتر نعمتي 110 01 3 1614046 (2مديريت مالي ) 5

              9010033 فرهنگ و تمدن اسالم و ايران  6

7                

8                

       

    

 

 

 98/97تحصيلي    دوم نيمسال                هشتم   ترم                 94مهر    ورودی           دوره روزانه                                      حسابداری            برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

  

ف
دي

ر
 

تعداد  شماره درس عنوان درس

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 تحانيبرنامه ام ساعات تشکيل کالس در ايام هفته نام استاد

 ساعت تاريخ روز پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 6-4    علي اکبریسبحان     آقای  111 01 3 1614026 مديريت توليد  1

2-4 * 

 

 12-10 1/4/98 شنبه   

 10-8 27/3/98 دوشنبه      4-2 دکتر استا 111 01 2 1614043 حسابداری مالياتي  2

 10-8 29/3/98 چهارشنبه  4-2*    6-4 آزادیدکتر  111 01 3 1614018 صادی وبرنامه ريزی توسعه اقت 3

ماليه عمومي وخط ومشي مالي  4

 دولتها

 4-2 4/4/98 سه شنبه   10⃰-8   10-8 کريمي خانم  111 01 3 1614025

 10-8 6/4/98 بهپنج شن   4⃰-2   12-10 فيض اللهيدکتر  111 01 3 1614015 مباني جامعه شناسي  5

              48-9010047 آشنايي بامنابع  اسالمي  6

7                

 

 
 



 

 

 

 

 

 98/97تحصيلي  دوم در نيمسال  حسابداری برنامه امتحاني گروه 

 

 تاريخ امتحان روز امتحان
 8 – 10ساعت       
 

 4-6ساعت      2-4ساعت     10 -12ساعت      

حسابداری  -(2ل حسابداری )اصو 27/3/98 دوشنبه

 مالیاتی

   (1حسابداری پیشرفته )-(1حسابداری میانه )

     28/3/98 سه شنبه

  پول و ارز و بانکداری (1آمار کاربردی ) توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 29/3/98 چهارشنبه

   (2مدیریت مالی )  30/3/98 پنج شنبه

  اقتصاد کالن (1نعتی )حسابداری ص -مدیریت تولید  1/4/98 شنبه

  (1حسابرسی )   2/4/98 يکشنبه

    (1زبان تخصصی ) 3/4/98 دوشنبه

مالیه -(2ریاضی کاربردی )  آمار و کاربرد آن در مدیریت 4/4/98 سه شنبه

 عمومی و خط مشی دولتها

 

     5/4/98 چهارشنبه

مبانی جامعه  -رفتار سازمانی 6/4/98 پنج شنبه

 شناسی

  (2پژوهش عملیاتی ) (3صنعتی )حسابداری 

 

 

 

 

 


