
  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   92ورودي  مهر   حسابداريپیوسته رشته   کارشناسی

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد مثنا  106کالس شماره   زبان پیش دانشگاهی  8-12     پنج شنبه
  استاد اسحقی  106کالس شماره   ریاضی پیش دانشگاهی  12- 16     پنج شنبه
  استاد ایرانی  106کالس شماره   فارسی عمومی  16-19     پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد بنی فاطمی  106کالس شماره   1اصول حسابداري   8-12     جمعه
  استاد عظیمی  106شماره کالس   روان شناسی  30/12- 30/15     جمعه

  

  

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   92ورودي  مهر   حسابرسیپیوسته رشته   کارشناسی

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  اسحقیاستاد   104کالس شماره   ریاضی پیش دانشگاهی  8-12     پنج شنبه
  استاد مثنا  104کالس شماره   زبان پیش دانشگاهی  12- 16     پنج شنبه
  استاد سیرانی  104کالس شماره   1اصول حسابداري  16-20     پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد صادقی  104کالس شماره   فارسی عمومی  9-12     جمعه
  استاد  مقدم  104کالس شماره   سازمان و مدیریتمبانی   12-15     جمعه

  

  

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   92ورودي  مهر   مدیریت مالیپیوسته رشته   کارشناسی

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد ایرانی  103شماره  کالس  فارسی عمومی  8-11     پنج شنبه
  استاد سیرانی  103کالس شماره   1اصول حسابداري  12-15     پنج شنبه
  استاد مثنا  103کالس شماره   زبان پیش دانشگاهی  16-20     پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  عظیمیاستاد   103کالس شماره   روان شناسی عمومی  8-11     جمعه
  استاد اصغرزاده  103کالس شماره   ریاضی پیش دانشگاهی  11-15     جمعه

  

  

  



  موسسه آموزش عالی پرندك ( غیر انتفاعی )

  92- 93اول سال تحصیلی  نیمسالبرنامه 

   92ورودي  مهر   مدیریت صنعتیپیوسته رشته   کارشناسی

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد شهریاري  211کالس شماره   1اصول حسابداري   8-11     شنبهپنج 

  استاد ایرانی  211کالس شماره   فارسی عمومی  12-15     پنج شنبه
  استاد اسحقی  211کالس شماره   ریاضی پیش  16-20     پنج شنبه

  

  نام استاد  محل تشکیل  نام درس  ساعت  کد گروه  کد درس روز
  استاد مثنا  211کالس شماره   زبان پیش  30/10-30/14     جمعه
  استاد عظیمی  211کالس شماره   روانشناسی عمومی  30/15-30/18     جمعه

  


