
  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   91 مهر ورودي   صنعتیمدیریت پیوسته رشته  نا کارشناسی

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد یونسیان  203کالس شماره   3تحقیق در عملیات   8-11  1  122011 پنج شنبه

  استاد سراجیان  203کالس شماره   مدیریت مالی   11-14  1  122012 شنبهپنج 
  استاد مهدوي  105کالس شماره   مدیریت مالی  30/12-30/15  2  122012 پنج شنبه
  استاد احمدي  203کالس شماره   3اصول حسابداري   30/14-30/17  1  122009 پنج شنبه
  استاد حکیمی  112شماره کالس   3اصول حسابداري   15-18  2  122009 پنج شنبه
  استاد محمدي  203کالس شماره   2اندیشه  اسالمی   30/17-30/19  2  150001 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد میر ساجدي  203کالس شماره   2حسابداري صنعتی   8-11  1  122015 جمعه
  استاد رام روز  115کالس شماره   1حسابداري صنعتی   8-11  1  122013 جمعه
  استاد حکیمی  203کالس شماره   برنامه ریزي کسب و کار  11-13  1  122029 جمعه
  استاد حکیمی  203کالس شماره   مدیریت مراکز آموزشی  13-15  1  122037 جمعه
  استاد خدامی  203کالس شماره   انقالب اسالمی و ریشه هاي آن  16-18  1  150002  جمعه

  



  عالی پرندك ( غیر انتفاعی ) موسسه آموزش

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   92کارشناسی نا پیوسته رشته مدیریت صنعتی  ورودي  مهر 

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد حسین زاده  204کالس شماره   2تحقیق در عملیات   8-11  1  122042 پنج شنبه
  استاد احمدي  204کالس شماره   حسابداري مالی  11- 14  1  122004 پنج شنبه
  استاد محمدي  204کالس شماره   2اندیشه اسالمی   14- 30/15  5  150002 پنج شنبه
    204کالس شماره   آمار و کاربرد آن در مدیریت   16-19  1  122007 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد شاه حسینی  206کالس شماره   سیستم اطالعاتی مدیریت  8-11  1  122006 جمعه
  استاد رمضانیان  206کالس شماره   اقتصاد کالن  11- 14  1  122008 جمعه
  استاد مثنا  204کالس شماره   4و  3زبان تخصصی  30/14-30/16  2  122019 جمعه

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   90کارشناسی نا پیوسته رشته مدیریت صنعتی  ورودي  مهر 

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد دکتر پرتوي  208کالس شماره   پروژه  30/16-18  1  122024 پنج شنبه
  استاد دکتر پرتوي  -  کارآموزي    1  122025 پنج شنبه

  


