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 99/98تحصيلي   اول   نيمسال    ولا ترم              98مهر  ورودی           دوره روزانه                 حسابداری       برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

 برنامه امتحاني نام استاد شماره کالس گروه

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه هيکشنب شنبه

 12-10 21/10/1398 شنبه 12-10  10-8   پوردکتر سبزعلي 111 01 4 1614030 (1اصول حسابداری  ) 1

 10-8 25/10/1398 چهارشنبه  10⃰-8  10-8  آقای کريميان 111 01 3 1614126 (1رياضي کاربردی ) 2

 5/1 -5/3 23/10/1398 دوشنبه   4-2 6⃰-4  ی هاشميآقا 111 01 3 1614138 حقوق تجارت 3

 5/3 -5/5 28/10/1398 شنبه    6-4  4⃰-2 آقای کاظمي 111 01 3 1614131 اقتصاد خرد 4

 5/1 -5/3 29/10/1398 يکشنبه   12-10   دکتر محمدزاده 110 01 2 1614125 روانشناسي سازماني 5

-9010028 مباني نظری اسالم  6

29-30-31 

2            

               

               

               

               
 

  

  

  

 

 99/98تحصيلي    اول  نيمسال             سوم  ترم              97مهر        ورودی           دوره روزانه                                    حسابداری         برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 12-10 21/10/1398 شنبه   10-8 10-8  کيادکتر اسماعيلي 110 01 4 1614033 (1حسابداری ميانه ) 1

 12-10 23/10/1398 دوشنبه 10-8   6-4  پوردکتر سبزعلي 111 01 3 1614112 (1يابي )بها 2

 12-10 25/10/1398 چهارشنبه    4-2  دکتر الماسي 110 01 2 1614129 (2آمار کاربردی ) 3

 12-10 29/10/1398 يکشنبه  6-4    4⃰-2 آقای رستمي 110 01 3 1614024 پول و ارز و بانکداری 4

 5/1 -5/3 28/10/1398 شنبه 12-10 4⃰-2    دکتر نعمتي 110 01 3 1614139 (1ي )مال 5

 5/3 -5/5 3/11/98 پنج شنبه          2 46-9010045 تاريخ و تمدن اسالمي 6

            3 9010002 فارسي عمومي 7

               

 

 



 روه حسابداری گ

 ی رگروه حسابدا

 

 

  99/98تحصيلي   اول   نيمسال            پنجم  ترم         96  مهر  ورودی           دوره روزانه                                     حسابداری        برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

 

تعداد  شماره درس عنوان درس رديف

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 01 4 1614034 ( 2حسابداری ميانه ) 1
110 

/21/10 شنبه  10-8   12-10 دکتر استا

1398 

5/3- 5/1 

 01 3 1614038 (2حسابداری صنعتي ) 2
111 

/28/10 شنبه    12-10 6⃰-4  پوردکتر سبزعلي

1398 

10-12 

 01 3 1614045 (1مديريت مالي ) 3
110 

/23/10 دوشنبه 4-2 6⃰-4    دکتر نعمتي

1398 

5/3- 5/1 

اصول تنظيم و کنترل  4

 بودجه دولتي

1614044 3 01 
111 

/29/10 يکشنبه  6⃰-4  4-2  آقای علي اکبری

1398 

5/5- 5/3 

 01 2 1614049 (2زبان تخصصي ) 5
110 

/25/10 چهارشنبه     10-8 کيادکتر اسماعيلي

1398 

10-12 

-35-9010034 اخالق اسالمي 6

36-37-38 

2            

       

    

 

 

 99/98تحصيلي  اول نيمسال               هفتم  ترم                 94مهر    ورودی           دوره روزانه                                      حسابداری            برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته 

  

ف
دي

ر
 

 تعداد شماره درس عنوان درس

 واحد

شماره  گروه

 کالس

 برنامه امتحاني نام استاد

 ساعت تاريخ روز چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

 10-8 28/10/1398 شنبه   4-2   10⃰-8 دکتر استا 111 01 3 1614036 (2حسابداری پيشرفته ) 1

 10-8 23/10/1398 دوشنبه  12-10   10⃰-8 دکتر استا 111 01 3 1614041 (2حسابرسي ) 2

 5/3 -5/5 29/10/1398 يکشنبه   4⃰-2  4-2 دکتر موسي نژاد 110 01 3 1614029 های تحقيق و ماخذشناسيروش 3

 10-8 21/10/1398 شنبه 10-8   12-10  کيادکتر اسماعيلي 110 01 4 1614042 حسابداری و حسابرسي دولتي 4

 5/1 -5/3 25/10/1398 چهارشنبه     12-10 ای بادپاآق 111 01 2 1614047 مباحث جاری حسابداری 5

           01 2 42-41-9010040 انقالب اسالمي 6

7               

 

 
 

 



 

 

 

 

 99/98تحصيلي   اولدر نيمسال  حسابداری برنامه امتحاني گروه 

 

 تاريخ امتحان روز امتحان
 8 – 10ساعت       
 

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

حسابداری و  -(2حسابداری میانه ) 21/10/1398 شنبه

 حسابرسی دولتی

   (1حسابداری میانه ) -(1اصول حسابداری )

  (1مدیریت مالی ) -حقوق تجارت (1بهایابی ) (2حسابرسی ) 23/10/1398 دوشنبه

  حسابداری در احث جاریمب (2زبان تخصصی ) -(2آمار کاربردی ) (1ریاضی کاربردی ) 25/10/1398 چهارشنبه

 اقتصاد خرد (1مالی ) (2حسابداری صنعتی ) (2حسابداری پیشرفته ) 28/10/1398 شنبه

اصول تنظیم و کنترل  روانشناسی سازمانی پول و ارز و بانکداری  29/10/1398 يکشنبه 

-روش -بودجه دولتی

های تحقیق و 

 ماخذشناسی
 

 

 

 

 


