
ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

14.45-13.15پنجطنبه2بازار پول و سرهایه103215686

16.30-15پنجطنبه2روانطناسی کار103213687

18.15-16.45پنجطنبه2حسابذاری بهای توام ضذه103240688

20-18.30پنجطنبه2حسابذاری هالیاتی103241689

10-8.30جوعه22پژوهص عولیاتی 103314690

11.45-10.15جوعه2زباى تخصصی103216691

13.30-12جوعه2روش تحقیق در حسابذاری103217692

15.15-13.45جوعه2تجسیه و تحلیل و طراحی سیستن103218693

بسمه تعالی

 تهران13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

ری خدمات گروه              4کارشناسی حرهف ای پودمان  تحلیل سیستمAحسابدا
ری    خوارهان       پودمان حسابدا

حتمادانشجٌیانی کو رشتو کاردانی آنان غیز ىمنام با رشتو کارشناسی می باشد  :تٌجو 

.را اخذ نمایند  (حسابداری بيای تمام شده ، حسابداری مالیاتی )باید درًس پیشنیاس 

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

16.30-15پنجطنبه2بازار پول و سرهایه103215694

18.15-16.45پنجطنبه2روانطناسی کار103213695

10-8.30جوعه2زباى تخصصی103216696

11.45-10.15جوعه2تجسیه و تحلیل و طراحی سیستن103218697

13.30-12جوعه22پژوهص عولیاتی 103314698

15.15-13.45جوعه2روش تحقیق در حسابذاری103217699

18.15-16.45ضنبه2حسابذاری بهای توام ضذه103240700

20-18.30ضنبه2حسابذاری هالیاتی103241701

 تهران13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

ری خدمات گروه   4کارشناسی حرهف ای پودمان  تحلیل سیستمBحسابدا
ری       رباردان      پودمان حسابدا

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

حتمادانشجٌیانی کو رشتو کاردانی آنان غیز ىمنام با رشتو کارشناسی می باشد  :تٌجو 

.را اخذ نمایند  (حسابداری بيای تمام شده ، حسابداری مالیاتی )باید درًس پیشنیاس 

بسمه تعالی



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8یک ضنبه2حسابذاری بهای توام ضذه103240703

11.45-10.15یک ضنبه2تجسیه و تحلیل و طراحی سیستن103218702

13.30-12یک ضنبه2روش تحقیق در حسابذاری103217704

15.15-13.45یک ضنبه2بازار پول و سرهایه103215705

10-8.30سه ضنبه2زباى تخصصی103216706

11.45-10.15سه ضنبه2روانطناسی کار103213707

13.30-12سه ضنبه22پژوهص عولیاتی 103314708

15.15-13.45سه ضنبه2حسابذاری هالیاتی103241709

بسمه تعالی

 تهران13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

ری خدمات گروه           4کارشناسی حرهف ای پودمان  تحلیل سیستمCحسابدا
ری        صبح خوارهان      پودما ن حسابدا

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

حتمادانشجٌیانی کو رشتو کاردانی آنان غیز ىمنام با رشتو کارشناسی می باشد  :تٌجو 

.را اخذ نمایند  (حسابداری بيای تمام شده ، حسابداری مالیاتی )باید درًس پیشنیاس 



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

18.15-16.45ضنبه2حسابذاری بهای توام ضذه103240700

20-18.30ضنبه2حسابذاری هالیاتی103241701

17.30-16یک ضنبه22پژوهص عولیاتی 103314710

19.15-17.45یک ضنبه2روش تحقیق در حسابذاری103217711

21-19.30یک ضنبه2تجسیه و تحلیل و طراحی سیستن103218712

17.30-16سه ضنبه2روانطناسی کار103213713

19.15-17.45سه ضنبه2بازار پول و سرهایه103215714

21-19.30سه ضنبه2زباى تخصصی103216715

بسمه تعالی

 تهران13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

ری خدمات گروه         4کارشناسی حرهف ای پودمان  تحلیل سیستمD حسابدا
ری           عصر خوارهان    پودمان حسابدا

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

حتمادانشجٌیانی کو رشتو کاردانی آنان غیز ىمنام با رشتو کارشناسی می باشد  :تٌجو 

.را اخذ نمایند  (حسابداری بيای تمام شده ، حسابداری مالیاتی )باید درًس پیشنیاس 



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

18.15-16.45ضنبه2حسابذاری بهای توام ضذه103240700

20-18.30ضنبه2حسابذاری هالیاتی103241701

17.30-16یک ضنبه2روش تحقیق در حسابذاری103217716

19.15-17.45یک ضنبه22پژوهص عولیاتی 103314717

20.45-19.30یک ضنبه2روانطناسی کار103213718

17.30-16سه ضنبه2بازار پول و سرهایه103215719

19.15-17.45سه ضنبه2زباى تخصصی103216720

20.45-19.30سه ضنبه2تجسیه و تحلیل و طراحی سیستن103218721

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

حتمادانشجٌیانی کو رشتو کاردانی آنان غیز ىمنام با رشتو کارشناسی می باشد  :تٌجو 

.را اخذ نمایند  (حسابداری بيای تمام شده ، حسابداری مالیاتی )باید درًس پیشنیاس 

بسمه تعالی

 تهران13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

ری خدمات گروه             4کارشناسی حرهف ای پودمان  تحلیل سیستمE حسابدا
ری       رباردان عصر    پودمان حسابدا


