
  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93سال اول سال تحصیلی یمنبرنامه 

   90بهمن  حسابداري  ورودي پیوسته رشته  نا کارشناسی
  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  معصومیاستاد    208کالس شماره  2حسابداري پیشرفته   8-11  1  111016 پنج شنبه

  استاد دکتر پرتوي  208کالس شماره   مباحث جاري در حسابداري  30/13-15  1  111017 شنبهپنج 
  استاد دکتر پرتوي  208کالس شماره   پروژه   15-30/16  2  111021 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  حسین زادهاستاد   208کالس شماره  2پژوهش عملیاتی   8- 10  1 111005 جمعه
  استاد کلهر  208کالس شماره   سرمایه گذاري در بورس  11-13  1 111009 جمعه
  استاد خدامی  208کالس شماره   تفسیر موضوعی قران  13-30/14  1  150004  جمعه

  

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93سال اول سال تحصیلی یمبرنامه ن

   91حسابداري  ورودي  مهر پیوسته رشته  نا کارشناسی
  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد نیکبخت  212کالس شماره  2حسابداري پیشرفته   8-11  2  111016 پنج شنبه
  استاد معصومی 212کالس شماره  3حسابداري صنعتی   11- 14  1  111018 پنج شنبه
  پور استاد کلهر 212کالس شماره  2مالی مدیریت   30/14- 30/17  1  111007 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد حیدري 212کالس شماره  مالیه عمومی  8- 10  1 111010 جمعه
  استادحسین زاده 212کالس شماره  2پژوهش عملیاتی   30/10-30/12  2 111005 جمعه
  استاد ترابنده 212کالس شماره  مدیریت تولید  13- 16  1  111006  جمعه

  مالیه عمومی روز جمعه تشکیل خواهد شد . دانشجویان کالس  را شرکت کنند تا در حذف و اضافه اخذ نمایند.

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93سال اول سال تحصیلی یمبرنامه ن

   91حسابداري  ورودي  بهمن پیوسته رشته  نا کارشناسی

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد دلیري  214کالس شماره  آمار و احتماالت  8-11  1  111002 پنج شنبه
  استاد باجالنی 104کالس شماره   آمار و احتماالت  8-11  2  111002 پنج شنبه
  استاد نیکبخت 214کالس شماره  1حسابداري پیشرفته   11- 14  1  111015 پنج شنبه
  استاد معصومی 214کالس شماره  3حسابداري صنعتی   30/14- 30/17  2  111018 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  سراجیاناستاد 214کالس شماره  مدیریت مالی   8-11  2 111007 جمعه
  خدامیاستاد  214کالس شماره  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  11-13  1 150003 جمعه
  استاد حسین زاده 214کالس شماره  1پژوهش عملیاتی   13-15  1  111004  جمعه
  نوروزياستاد  214کالس شماره  تفسیر موضوعی قران  15-17  2  150004  جمعه

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93سال اول سال تحصیلی یمبرنامه ن

  ) A ( گروه   92حسابداري  ورودي  مهر پیوسته رشته  نا کارشناسی

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد سیرانی  215کالس شماره   حسابداري مالی  9-11  2  111025 پنج شنبه
  استاد دلیري 215کالس شماره   ریاضی کاربردي  11- 14  1  111003 پنج شنبه
  استاد احتشام 215کالس شماره   میانهحسابداري   16-20  1  111014 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد محمدیان  215کالس شماره   برنامه ریزي توسعه  8-11  1 111001 جمعه
  سراجیاناستاد  215کالس شماره   مدیریت مالی  11- 14  3 111007 جمعه
  استاد حسین زاده 215شماره کالس   مدیریت تولید  15-18  2  111006  جمعه

  

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

  ) B ( گروه   92حسابداري  ورودي  مهر پیوسته رشته  نا کارشناسی

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد احمدي  105کالس شماره  حسابداري مالی  8-11  2  111025 پنج شنبه
  استاد محمدي  105کالس شماره  2اندیشه اسالمی   11-30/12  5  150001  پنج شنبه
  استاد  دکتر مهدوي  105کالس شماره  مدیریت مالی  30/12- 30/15  1  111003 پنج شنبه
  استاد معصومیان  105کالس شماره  حسابداري میانه  30/15-30/19  1  111014 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  درسکد  روز
  استاد محمدیان  105کالس شماره  برنامه ریزي توسعه  11- 14  2 111001 جمعه
  اصغرزادهاستاد  206کالس شماره   ریاضی کاربردي  15-18  2 111003 جمعه

  


