
ساعت امتحانتاریخ امتحانساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

9.3092/10/1717-8جمعه12پژوهش عملیاتی 103206575

11.1592/10/1910.30-9.45جمعه2مبانی مدیزیت سزمایه گذاری103207576

12.4592/10/2215-11.15جمعه2اخالق حزفه ای در تجارت103208577

کاربزد نزم افزارهای حسابداری 103209578

پیشزفته
14.3092/10/0613-13جمعه2

16.1592/10/1510.30-14.45جمعه2آمار و کاربزد آن در حسابداری103210579

ری خدمات گروه        3کارشناسی حرهف ای پودمان  ری عملیاتیA حسابدا       خوارهان       پودمان حسابدا

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

1392/07/06شروع کالسها  



ساعت امتحانتاریخ امتحانساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

11.1592/10/1717-9.45جمعه12پژوهش عملیاتی 103206585

12.4592/10/1910.30-11.15جمعه2مبانی مدیزیت سزمایه گذاری103207586

14.3092/10/2215-13جمعه2اخالق حزفه ای در تجارت103208587

کاربزد نزم افزارهای حسابداری 103209588

پیشزفته
16.1592/10/0614.45-14.45جمعه2

17.4592/10/1510.30-16.15جمعه2آمار و کاربزد آن در حسابداری103210589

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

ری خدمات گروه   3کارشناسی حرهف ای پودمان  ری عملیاتیB حسابدا      رباردان      پودمان حسابدا

1392/07/06شروع کالسها  



ساعت امتحانتاریخ امتحانساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

9.3092/10/1910.30-8سه شنبه2مبانی مدیزیت سزمایه گذاری103207590

11.1592/10/2215-9.45سه شنبه2اخالق حزفه ای در تجارت103208591

1392/10/1510.30-11.30سه شنبه2آمار و کاربزد آن در حسابداری103210592

کاربزد نزم افزارهای حسابداری 103209593

پیشزفته
14.3092/10/0313-13سه شنبه2

1692/10/1717-14.30سه شنبه12پژوهش عملیاتی 103206594

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

ری خدمات گروه          3کارشناسی حرهف ای پودمان  ری عملیاتیC حسابدا       صبح خوارهان      پودمان حسابدا

1392/07/06شروع کالسها  



ساعت امتحانتاریخ امتحانساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17.3092/10/1910.30-16یکشنبه2مبانی مدیزیت سزمایه گذاری103207595

19.1592/10/2215-17.45یکشنبه2اخالق حزفه ای در تجارت103208596

کاربزد نزم افزارهای حسابداری 103209597

پیشزفته
17.3092/10/0316-16سه شنبه2

19.1592/10/1510.30-17.45سه شنبه2آمار و کاربزد آن در حسابداری103210598

20.4592/10/1717-19.15سه شنبه12پژوهش عملیاتی 103206599

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

ری خدمات گروه          3 کارشناسی حرهف ای پودمان ری عملیاتیDحسابدا          عصر خوارهان    پودمان حسابدا

1392/07/06شروع کالسها  



ساعت امتحانتاریخ امتحانساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17.3092/10/2215-16یکشنبه2اخالق حزفه ای در تجارت103208600

19.3092/10/1910.30-17.45یکشنبه2مبانی مدیزیت سزمایه گذاری103207601

17.3092/10/1510.30-16سه شنبه2آمار و کاربزد آن در حسابداری103210602

19.1592/10/1717-17.45سه شنبه12پژوهش عملیاتی 103206603

کاربزد نزم افزارهای حسابداری 103209604

پیشزفته
20.4592/10/0319.15-19.15سه شنبه2

1392/07/06شروع کالسها  

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

ری خدمات گروه             3 کارشناسی حرهف ای پودمان ری عملیاتیE حسابدا      رباردان عصر    پودمان حسابدا


