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01-8 رشته  01-01  01-01  01-01  01-08  08-11  

حسابداری 

0کاردانی   
------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 حسابداری

(1) 1کاردانی   

 دانش خانواده

 آقای عباس نژاد

 روش های آماری

 خانم عباسی

 روش های آماری

 خانم عباسی
 مرادعلی باقری  اقتصاد کالن

 اصول تنظیم کنترل بودجه

 مرادعلی باقری

 1حسابداری بهای تمام شده 

 آقای شادابی
 پروژه مالی آقای شادابی 

0امور دفتری  ------ ------ 

سازمان دهی 

 جلسات 

 آقای احمدی

 

 روابط عمومی

 خانم ابراهیمی

 آیین نگارش

 آقای سعیدی پور

 سازمان دهی جلسات

 عمومیزبان  آقای احمدی

 اصول رازداری آقای دهقانیان

 آقای احمدی

(5)1امور دفتری  ------ ------ ------  
 آیین نگارش

 آقای سعیدی پور
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 ؟0حسابداری کاردانی 

 اقتصاد خرد 

 آقای شادابی

 فارسی

موسسات خدماتی حسابداری  آقای سعیدی پور

 بازرگانی

 آقای شادابی

 اخالق 

 آقای عباس نژاد

 کاربینی 

 خانم علی آبادی

 فارسی

 آقای سعیدی پور
 

ریاضیات و کاربردی آن در 

 حسابداری 

 خانم نادعلی

 حسابداری

 (1) 1کاردانی 

 حسابداری مالی

 حسن باقری

 زبان تخصصی مالی 

 آقای دهقانیان

 حسابداری مالیاتی

 باقریحسن 
   

 حسابداری پیمانکاری 

 آقای غریب

 حسابداری

(1)1کارشناسی   

 1پژوهش 

     خانم نادعلی
 1کارورزی 

 مرادعلی باقری
---- 

حسابداری کارشناسی 

3(03) 

 1پژوهش 

 1حسابداری پیشرفته خانم نادعلی

 آقای شادابی
    

 

 0امور دفتری
آقای کاربرد نرم افزارهای اداری 

 رحیمی

 فارسی

 کاربینی آقای سعیدی پور

 آقای مراد علی باقری

 آیین نگارش

 آقای سعیدی پور

 سازمان دهی جلسات 

 فارسی آقای احمدی

کاربرد نرم افزارهای اداری  آقای سعیدی پور

 آقای رحیمی

 اصول رازداری

 آقای احمدی

 (5)1امور دفتری
 فارسی 

 آقای سعیدی پور

 فارسی 

 سعیدی پورآقای 
 تربیت بدنی

 آقای کریمی

 آیین نگارش

 آقای سعیدی پور

 خدمات الکترونیک

 آقای باقری

 اصول سرپرستی

 آقای احمدی
---- 



حسابداری رشته جمعهرنامه هفتگی روز ب  
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حسابداری 

؟0کاردانی   

ریاضیات وکاربرد آن 

 درحسابداری

 خانم نادعلی

  زبان پیش

 آقای دهقانیان

 اقتصاد خرد 

 آقای شادابی

حسابداری موسسات 

 بازرگانی

 آقای شادابی

 حقوق بازرگانی

 آقای اشرفی

 مبانی سازمان مدیریت

 آقای علی باقری

 حسابداری

(1) 1کاردانی   

 حسابداری مالی 

 حسن باقری

 پیمانکاریحسابداری 

 آقای غریب

 حسابداری مالیاتی

 حسن  باقری

 

اصول تنظیم کنترل 

 1بهای تمام شده  بودجه مرادعلی باقری

 آقای شادابی

 پروژه

 اقتصادکالن آقای شادابی

 مرادعلی باقری

 حسابداری

(1)1کارشناسی   

 تجارت الکترونیک

 ابراهیم باقری

 مهارتهای مسئله یابی 

 باقریآقای مراد علی 

 آمار و کاربردآن در حسابداری

 خانم نادعلی

 1پژوهش 

 خانم نادعلی

 مبانی و مدیریت و سرمایه گزاری 

 مرادعلی باقری

 در تجارت اخالق حرفه ای

 غریب

حسابداری 

(03)3کارشناسی   

 تجارت الکترونیک

 ابراهیم باقری

 1حسابداری مالی پیشرفته 

 آقای شادابی

 روش تحقیق

 آقای غریب

 1پژوهش 

 خانم نادعلی

 بازار پول و سرمایه 

 آقای غریب

 مدیریت بیمه و بانگداری

 مرادعلی باقری

؟0امور دفتری  
 تربیت بدنی

 حسن کریمی

 اخالق

 آقای عباس نژاد

 زبان

 آقای دهقانیان

کاربرد نرم افزارهای 

 اداری

 آقای رحیمی

 روابط عمومی

 خانم ابراهیمی

 روانشناسی عمومی

 خانم ابراهیمی




