
 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   حسابداری  پیوستهکارشناسي  آخر  برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

     1-3    شریفی 2 14001 101223 روانشناسی سازمانی 1

    5-7     مروتی 2 14001 101241 روش تحقیق 2

   3-5      شعاعی 3 14001 171206 2حسابداری پیشرفته  3

   5-7      دوستی 2 14001 171212 2تخصصی زبان  4

     5-7    موسی نژاد 3 14001 101253 2مالی  5

     3-5    فرهنگی 3 14001 101247 مبانی حسابداری مدیریت 6

    1-3     دارابی 2 14001 101245 حسابداری موارد خاص 7

 

 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   پیوسته  حسابداری کارشناسي  ( 98چهارم) ورودی بهمن  برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

     1-3    حامدی نژاد 3 14001 101240 تحقیق در عملیات 1

    3-5 3-5    دارابی 4 14001 171204 2حسابداری میانه 2

    5-7     مروتی 2 14001 101241 روش تحقیق 3

  5-7       موسی نژاد 3 14001 101242 1مالی  4

   1-3      فرهنگی 2 14001 101243 مکاتبات تجاری 5

 
   3-5      دوستی 2 14001 101134 1زبان تخصصی 

 
   5-7      شعاعی 2 14001 101244 2مالیاتی 

 
             درس عمومی

 



 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   پیوسته  حسابداری کارشناسي  هفتم  برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

     1-3    حامدی نژاد 3 14001 101240 تحقیق در عملیات 1

    3-5 3-5    دارابی 4 14001 171204 2حسابداری میانه 2

    5-7     مروتی 2 14001 101241 روش تحقیق 3

     5-7    موسی نژاد 3 14001 101242 1مالی  4

   1-3      فرهنگی 2 14001 101243 مکاتبات تجاری و گزارش نویسی 5

 
   3-5      دوستی 2 14001 101134 1زبان تخصصی 

 
   5-7      شعاعی 2 14001 101244 2مالیاتی 

 
          2 14001  درس عمومی

 

 

 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   پیوسته حسابداری  کارشناسي  سوم    برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

     5-7    حامدی نژاد 2 14001 101224 1آمار كاربردی  1

   3-5      غیاثی 3 14001 141104 اقتصاد كالن 2

    1-3      3 14001 101235 رفتار سازمانی 3

  3-5       فرهنگی 3 14001 101230 1بهایابی 4

   5-7      غیاثی 3 14001 101106 مالیه عمومی 5

     3-5    اوشنی 3 14001 101218 پول و ارز و بانکداری 6

         ابراهیمی 1 14001 200005 1تربیت بدنی 7

  
            



 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   ناپیوسته  حسابداری کارشناسي  سوم    برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

  3-5       رشنوادی 2 14001 171302 2پژوهش عملیاتی  1

   3-5      شعاعی 3 14001 171206 2حسابداری پیشرفته 2

  5-7       فرهنگی 2 14001 171216 حسابداری مالیاتی)جبرانی( 3

    3-5 3-5    دارابی 4 14001 171204 2حسابداری میانه 4

  1-3       فرهنگی 3 14001 171209 2حسابداری دولتی  5

 
   5-7      دارابی 2 14001 171207 مباحث جاری در حسابداری

 
     5-7    علی اكبری 3 14001 171303 مدیریت تولید

 

 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   نا پیوسته حسابداری  کارشناسي  دوم    برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

   5-7      دارابی 2 14001 171207 مباحث جاری در حسابداری 1

     5-7    علی اكبری 3 14001 171303 مدیریت تولید 2

    3-5 3-5    دارابی 4 14001 171204 2حسابداری میانه 3

  1-3       فرهنگی 3 14001 171209 2حسابداری دولتی  4

  3-5       رشنوادی 2 14001 171302 2پژوهش عملیاتی  5

 
   3-5      شعاعی 3 14001 171206 2حسابداری پیشرفته

 
             درس عمومی



 1400-14001تحصيلي   نيمسال اول   درمدیریت دولتی وسته ناپیکارشناسي ( 99) ورودی مهر  سوم برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

   5-7      سبحان علی اكبری 3 14001 141240 روابط كار 1

    3-5     علی درویشی 3 14001 141228 سازمانهای محلی و شهرداری ها 2

 111510 سازمانی)جبرانی(مدیریت رفتار  3
14001 3 -     3-1    

 161208 مدیریت استراتژیک 4
     5-7    جمالی 3 14001

    5-7     رسول مروتی 3 14001 141113 روش تحقیق در مدیریت 5

             درس عمومی 6

             درس عمومی 7

 

 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   پیوسته  دولتی ناکارشناسي ( 99) ورودی بهمن دوم   برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

 3 14001 141240 روابط كار 1
سبحان علی 

 اكبری
     7-5   

    3-5     علی درویشی 3 14001 141228 سازمانهای محلی و شهرداری ها 2

    1-3     - 3 14001 111510 مدیریت رفتار سازمانی 3

     5-7    جمالی 3 14001 161208 مدیریت استراتژیک 4

    5-7     رسول مروتی 3 14001 141113 روش تحقیق در مدیریت 5

     3-5    حامدی نژد 3 14001 141110 2امار و كاربرد آن در مدیریت  6

           14001  درس عمومی 7



 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   پیوسته دولتی کارشناسي ( 99) ورودی مهر  سوم برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

  5-7    شعاعی 3 14001 141106 2اصول حسابداری  1
 

  

      غیاثی 3 14001 141104 اقتصاد كالن 2
5-3 

  

     3-5    - 3 14001 141516 مبانی سازمان و مدیریت 3

   بساط چین 3 14001 141250 پایه ریاضیات 4
 

 7-5 
 

  

   5-7      علی اكبری 3 14001 141240 روابط كار 5

 
    3 14001 200004 زبان خارجه عمومی

 
  

 
  

 
    2 14001  درس عمومی

 
  

 
  

 

 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   دولتیپیوسته   کارشناسي    (99دوم) ورودی بهمن  برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

  5-7    شعاعی 3 14001 141106 2اصول حسابداری  1
 

  

      غیاثی 3 14001 141104 اقتصاد كالن 2
5-3 

  

    1-3     - 3 14001 141517 مدیریت رفتار سازمانی 3

   بساط چین 3 14001 141250 پایهریاضیات  4
 

 7-5 
 

  

   5-7      علی اكبری 3 14001 141240 روابط كار 5

 
   شرفخانی 3 14001 200004 زبان خارجه عمومی

 
  

 7-5  

 
    3 14001 200003 فارسی  عمومی

 
  

 
  



 

 

 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   پیوسته حسابداری  کارشناسي  اول    برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

     5-7    حامدی نژاد 2 14001 101224 1آمار كاربردی  1

    1-3      3 14001 101235 رفتار سازمانی 2

    5-7     مروتی 2 14001 101241 روش تحقیق 3

     1-3    شریفی 2 14001 101223 سازمانیروانشناسی  4

    3 14001 200003 فارسی  عمومی 5
 

  
 

  

    3 14001 200004 زبان خارجه عمومی 6
 

  
 

  

7 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   ناپیوسته حسابداری  کارشناسي  اول    برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

     5-7    علی اكبری 3 14001 171303 مدیریت تولید 1

    3-5 3-5    دارابی 4 14001 171204 2حسابداری میانه 2

  1-3       فرهنگی 3 14001 171209 2حسابداری دولتی  3

   5-7      غیاثی 3 14001  مالیه عمومی 4

  5-7       اوشنی 3 14001 101218 پول و ارز و بانکداری 5

           14001  درس عمومی 6

7 
 

            

  
            

 

 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   پیوسته دولتی  کارشناسي  اول    برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد شماره گروه كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

   رشنوادی 3 14001 141250 ریاضیات پایه 1
 

 7-5 
 

  

   شرفخانی 3 14001 200004 زبان خارجه عمومی 2
 

  
 7-5  

    3 14001 200003 فارسی  عمومی 3
 

  
 

5-3  

     3-5    - 3 14001 141516 سازمان و مدیریتمبانی  4

5 
اصول و مباني مديريت از 

 ديدگاه اسالم
         جمالی 3 14001 141125

6 
 

            



 

 1400-14001تحصيلي   در  نيمسال اول   ناپیوسته دولتی  کارشناسي  اول    برنامه دروس دانشجويان  تر م 

ف
ردی

 

 ساعت تاریخ امتحان كد استاد استاد تعداد واحد گروهشماره  كد درس عنوان درس
شماره  ساعات تشکیل كالس در طول هفته

 شنبه سه دوشنبه شنبه یک شنبه كالس

    5-7     رسول مروتی 3 14001  روش تحقیق در مدیریت 1

    1-3     - 3 14001  مدیریت رفتار سازمانی)جبرانی( 2

     3-5    حامدی نژد 3 14001  2امار و كاربرد آن در مدیریت  3

      غیاثی 3 14001  اقتصاد كالن 4
5-3 

  

   5-7      علی اكبری 3 14001  روابط كار 5

    3-5     علی درویشی 3 14001  سازمانهای محلی و شهرداری ها 6

          2 14001  درس عمومی 7

 

 


