
  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93سال اول سال تحصیلی یمبرنامه ن

   91ورودي  مهر   حسابداريکارشناسی پیوسته رشته 

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد محمدیان  112شماره کالس   2علم اقتصاد   8-11  1  211009 پنج شنبه
  استاد باجالنی  112شماره کالس   1ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت   11- 14  1  211011 پنج شنبه
  استاد حکیمی  112شماره کالس   3اصول حسابداري   15-18  1  211024 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد پورمند  112شماره کالس   آمار  و کاربرد آن در مدیریت  8-11  1  211012 جمعه
  استاد شاه حسینی  112شماره کالس   مبانی جامعه شناسی  11- 14  1  211007 جمعه
  استاد خدامی  112شماره کالس   تاریخ تحلیلی صدر اسالم  15-17  4  150003 جمعه
  نوروزياستاد   112شماره کالس   تفسیر موضوعی قران  17-30/18  4  150004  جمعه

  



  انتفاعی )موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر 

  92- 93سال اول سال تحصیلی یمبرنامه ن

   91ورودي  مهر   مدیریت مالیکارشناسی پیوسته رشته 

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد محمدیان  213کالس شماره  اقتصاد کالن  11- 14  1  224002 پنج شنبه
  استاد عبدل  213کالس شماره  1 حسابداري صنعتی  30/14- 30/17  1  224014 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد حکیمی  213کالس شماره  مبانی سازمان مدیریت  8-11  1  224016 جمعه
  استادپورمند  213کالس شماره  آمار و کاربرد آن در مدیریت  11- 14  1  224007 جمعه
  اصغرزاده علی استاد  213کالس شماره  حسابرسی  30/14- 30/17  1  224015 جمعه

  

  

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93سال اول سال تحصیلی یمبرنامه ن

   91ورودي  مهر   مدیریت صنعتیکارشناسی پیوسته رشته 

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد محمدیان  112شماره کالس   اقتصاد کالن  8-11  1  222002 پنج شنبه
  استاد محمدیان  213کالس شماره   اقتصاد کالن  11-14  2  222002 پنج شنبه

  استاد باجالنی  112کالس شماره   ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  11-14  1  222006 پنج شنبه
  استاد عبدل  213کالس شماره   1حسابداري صنعتی   30/14-30/17  1  222019 پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  درس کد روز
  استاد پورمند  112کالس شماره   آمار و کاربرد آن درمدیریت  8-11  1  222007 جمعه
  اد پورمندستا  213کالس شماره   آمار و کاربرد آن درمدیریت  11-14  2  222007 جمعه
  استاد نوروزي  117کالس شماره   تاریخ تحلیلی صدر اسالم  11-13  3  150004 جمعه
  استاد نوروزي  117کالس شماره   تفسیر موضوعی قران  13-15  3  150003 جمعه
  استاد خدامی  117کالس شماره   تاریخ تحلیلی صدر اسالم  8-10  2  150003  جمعه
  استاد هدایت  115کالس شماره   مبانی مدیریت اسالمی  15-18  1  222013 جمعه

  


