
 49-49امتحبنی نیمسبل اول سبل تحصیلی  برنبمه

 09:91سبعت  01:91سبعت  8سبعت  روز/سبعت

 شنبه

09/01 

 (یذریحدوتر)1 یعوَهی حمَق جسا

 3 نیخَاًذى ٍ درن هفاّ

 3 یحمَق هذً

 6 یحمَق هذً

 2 اًِیه یحسابذار
 (تیری)هذرتیٍ واربرد آى در هذ َتریواهپ

 (ی)حسابذارَتریواهپ یهباً

 (تیری)هذ1 یهال تیریهذ

 8 یحمَق هذً

 2اتیبر ادب یدر آهذ

 (یباطٌدوتر )1 یعوَهی ق جساحمَ

 یکشنبه

09/01 

 وار یرٍاًطٌاس

 1دستَر ًگارش 

 (تیری)هذ4 یزباى تخصص

 همذهِ علن حمَق )فمِ ٍ حمَق(

 (سابذاری)ح1یاصَل حسابذار

 (ی)حسابذاریدٍلت یحسابذار

 یآزهَى ساز
 یآمبر لیتحل

 دوشنبه

01/01 

 همذهِ علن حمَق

 طرفتِیًگارش پ

 لالول يیب یبازرگاً

 )حمَق(2 یحمَق اساس

 (تیری)هذ1 تیریهار ٍ واربرد آى در هذآ

 (ی)حسابذاریآهار واربرد

  یساخت زباى فارس

 2یحمَق جسا اختصاص-4هتَى فمِ

 

 شنبه سه

01/01 

 

 (یت،زباى،حسابذاریری)هذیعوَه یفارس

 (ی)حسابذار3 یزباى تخصص
 شرفتهیپ یرفتبر سبزمبن تیریمد

 2كیاصَل ٍ رٍش تحم

 (تیری)هذیحمَق اساس

 1ادبیات عرب 

 چهبرشنبه

01/01 

 2 یالولل عوَه يیحمَق ب

 (تیری)هذ3یزباى تخصص

 یادلِ اثبات دعَ

 2 تیریٍ واربرد آى در هذ اتیاضیر

 (ی)حسابذار2 یاضیر

 (ی)حسابذار2 طرفتِیپ یحسابذار

 1 یترجوِ هتَى هطبَعات

 یعرب

 3حمَق تجارت

 یسیاًگل یآٍاضٌاس

 

 شنبه

01/01 

 (ی)حسابذاریجاهعِ ضٌاس

 1ترجوِ هىاتبات ٍ اسٌاد

 یرٍابط صٌعت

 1یحمَق هذً

 

 (ی)حسابذار2 یصٌعت یحسابذار

 (تیری)هذ1 یصٌعت یحسابذار

 (ی)حسابذار3یاصَل حسابذار

 یترجوِ هتَى التصاد

 3 یعوَهی حمَق جسا

 1 یهتَى حمَل

 تیریدر هذ كیرٍش تحم

 1 یزباى ضٌاس اتیول

 

 یکشنبه

00/01 

 

 

 

 

 (ی)حسابذار2یهال تیریهذ

 (تیری)هذ1 یاصَل حسابذار

 1نیخَاًذى ٍ درن هفاّ

 یلاًًَ یپسضى

 تئوری هبی مدیریت پیشرفته

 دوشنبه

00/01 

 یاسیترجوِ هتَى س

 ترجوِ ی ًظر یاصَل ٍ هباً

 )فمِ ٍ حمَق(1فمِ 

 یسیًثر سادُ اًگل یًوًَِ ّا

 2یاتیپژٍّص عول

 1 یحمَق ادار

 2 اتیدر عول كیتحم

 التصاد)حمَق(

 2یهذً یدادرس يییآ

 ییلضا یوار آهَز

 (ی)حسابذار1 یزباى تخصص

 شنبه سه

09/01 

 هیاستراتژ تیریهذ

 یهٌابع اًساً تیریهذ

 (تیری)هذتیریٍ سازهاى ٍ هذ یباًه

(ی)حسابذارتیریٍ سازهاى ٍ هذ یهباً

  

 یضٌاس جرم یببیو مسبئل ببزار یببزارشنبس

 چهبرشنبه

09/01 

 حمَق( ،ت،زباىیری)هذ1یاساله طِیاًذ

 اصَل ٍ رٍش ترجوِ

 

 یهباحث جار

 1حمَق تجارت 

 (سابذاری)حیعوَه ِیهال

 2 یالولل خصَص يیحمَق ب

 تیریهذ یاطالعات یّا ستنیس

 ساخت جولِ یهمابلِ ا یبررس

 2 طرفتِیترجوِ پ

 1والم 
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 شنبه 

01/01 

 

 (،حمَقیحسابذار،تیری)هذ یداًطگاّ صیزباى پ

 یمیحمَق تطب

 التصاد والى

 (ی)حسابذار2التصاد 

 (یت،حسابذاریری)هذیتَسعِ التصاد

 یٍ هال یپَل استیس

 

 2اصَل فمِ

 1یفریو یدادرس يییآ

 یترجوِ هتَى ادب

 (ی)حسابذار1یحسابرس

 09:91سبعت  01:91سبعت  8سبعت  روز/سبعت

 یکشنبه

08/01 

 زباى یریادگیفٌَى 

 زباى راتیواربرد اصطالحات ٍ تعب

 1یآثار ترجوِ ضذُ اساله یبررس
 حسببداری مدیریت

 حمَق بطر در اسالم

 تعلین ٍ تربیت اسالهی)فمِ ٍ حمَق(

 دوشنبه

04/01 

 (زباىت،یری)هذراىیا یاًمالب اساله

 (ی)حسابذار 2یاساله طِیاًذ

 )حمَق(راىیا یاًمالب اساله

 )حمَق(یجاهعِ ضٌاس یهباً

 الولل يیب یحمَق سازهاًْا

 (ی)حمَق،حسابذاریاخالق اساله

 )زباى،حمَق(تیٍ جوع داًص خاًَادُ

 شنبه سه

91/01 

 (یت،حسابذاریری)هذیداًطگاّ صیپ یاضیر

 

 

 

 )فمِ ٍ حمَق(1تاریخ تحلیلی اسالم 

 یفىر تیهالى

 (تیریاسالم)هذ خیتار

 2لَاعذ فمِ

 چهبرشنبه

0/00 

 (یلراى)زباى،حسابذار یهَضَع ریفست

 

 2تَى فمِه

 هذیریت تَلیذ

 ادبیات فارسی )فمِ ٍ حمَق(

 )حمَق(یَهعو یفارس

 ییایحمَق در

 (تیری)هذ1 یزباى تخصص


