
ساعتروزنوع واحدتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17.30-16یک شنبهپبیه2آمبر و کبربزدآن در حسببداری103210722

20.15-17.45یک شنبهاختصبصی13حسببداری خدمبت فزهنگی 113215723

17.30-16سه شنبهاصلی2اخالق حزفه ای در تجبرت103208724

19.15-17.45سه شنبهپبیه2مهبرتهبی مسئله یببی و تصمیم گیزی113216725

21-19.30سه شنبهپبیه12پژوهش عملیبتی 103206726

17.30-16دوشنبهاختصبصی2بورس کبالهبی فزهنگی و هنزی113217727

19.15-17.45دوشنبهاصلی2مببنی مدیزیت سزمبیه گذاری113218728

21.15-19.30دوشنبهپیشنیبس3حسببداری شزکت هبی غیز سهبمی71205729

.را اخذ نمایند  (حسابداری شزکت های غیزسهامی )باید دروس پیشنیاس 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

ری  خدمات گروه 2 کارشناسی حرهف ای رتم   خوارهان  عصرw حسابدا

حتمادانشجىیانی که رشته کاردانی آنان غیز همنمام با رشته کارشناسی می باشد  :تىجه 

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 



ساعتروزنوع واحدتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17.30-16یک شنبهاختصبصی2بورس کبالهبی فزهنگی و هنزی113217730

19.15-17.45یک شنبهپبیه2آمبر و کبربزدآن در حسببداری103210731

20.45-19.30یک شنبهپبیه2مهبرتهبی مسئله یببی و تصمیم گیزی113216732

17.30-16دوشنبهاصلی2مببنی مدیزیت سزمبیه گذاری113218733

19.15-17.45دوشنبهپبیه12پژوهش عملیبتی 103206734

21.15-19.30دوشنبهپیشنیبس3حسببداری شزکت هبی غیز سهبمی71205729

18.15-16سه شنبهاختصبصی13حسببداری خدمبت فزهنگی 113215737

19.45-18.15سه شنبهاختصبصی2اخالق حزفه ای در تجبرت103208736

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

ری خدمات گروه  2کارشناسی حرهف ای رتم    رباردان  عصرxحسابدا

حتمادانشجىیانی که رشته کاردانی آنان غیز همنمام با رشته کارشناسی می باشد  :تىجه 

.را اخذ نمایند  (حسابداری شزکت های غیزسهامی )باید دروس پیشنیاس 

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 



ساعتروزنوع واحدتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10.30-9پنجشنبهاختصبصی2اخالق حزفه ای در تجبرت103208738

12.30-10.45پنجشنبهاختصبصی13حسببداری خدمبت فزهنگی 113215739

13.45-12.30پنجشنبهپبیه2مهبرتهبی مسئله یببی و تصمیم گیزی113216740

15.30-13.45پنجشنبهپیشنیبس3حسببداری شزکت هبی غیز سهبمی71205741

10-8.30جمعهاصلی2مببنی مدیزیت سزمبیه گذاری113218742

11.45-10.15جمعهپبیه12پژوهش عملیبتی 103206743

13.30-12جمعهاختصبصی2بورس کبالهبی فزهنگی و هنزی113217744

15.15-13.45جمعهپبیه2آمبر و کبربزدآن در حسببداری103210745

بسمه تعالی

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

ری خدمات گروه  2کارشناسی حرهف ای رتم   هبنشجنپ و جمعوy حسابدا

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

حتمادانشجىیانی که رشته کاردانی آنان غیز همنمام با رشته کارشناسی می باشد  :تىجه 

.را اخذ نمایند  (حسابداری شزکت های غیزسهامی )باید دروس پیشنیاس 



ساعتروزنوع واحدتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

9.30-8پنجشنبهاختصبصی2اخالق حزفه ای در تجبرت103208746

12.15-10پنجشنبهپبیه2مهبرتهبی مسئله یببی و تصمیم گیزی113216747

13.45-12.15پنجشنبهپبیه2آمبر و کبربزدآن در حسببداری103210748

15.30-13.45پنجشنبهپیشنیبس3حسببداری شزکت هبی غیز سهبمی71205741

9.45-8جمعهاختصبصی2بورس کبالهبی فزهنگی و هنزی113217750

12-9.45جمعهاختصبصی13حسببداری خدمبت فزهنگی 113215751

13.30-12جمعهاصلی2مببنی مدیزیت سزمبیه گذاری113218752

15.15-13.45جمعهپبیه12پژوهش عملیبتی 103206753

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

حتمادانشجىیانی که رشته کاردانی آنان غیز همنمام با رشته کارشناسی می باشد  :تىجه 

.را اخذ نمایند  (حسابداری شزکت های غیزسهامی )باید دروس پیشنیاس 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

ری خدمات گروه  2کارشناسی حرهف ای رتم    هبنشجنپ و جمعوZ حسابدا


