
 (غير انتفاعي ) موسسه آموزش عالي پرندک 

 39-39سال تحصيلي  دومسال يمبرنامه ن

  39مهر ورودی  حسابداری پيوسته رشته ناکارشناسي 

 نام استاد محل تشکيل نام درط ساعت کذ گزوه کذ درط روس

 دليزیاستاد  117شماره کالط  و احتماالت آمار 7-00 0 000111 پنج شنبه

 پزتویاستاد  117شماره کالط  در حسابذاری مباحث جاری 01-02.21 0 000106 پنج شنبه

 پزتویاستاد   117 شماره کالط مالي پزوصه 02.21-04 0 000110 پنج شنبه

 پوراستاد کلهز 115شماره کالط  سزمايه گذاری در بورط اوراق بهادر  04.21-06.21 0 000118 پنج شنبه

 

 

 

 

 



 (غير انتفاعي ) پرندک موسسه آموزش عالي 

 39-39سال تحصيلي  دومسال يمبرنامه ن

  39 بهمنورودی  حسابداری پيوسته رشته ناکارشناسي 

 نام استاد محل تشکيل نام درط ساعت کذ گزوه کذ درط روس

 نيکبختاستاد  104کالط شماره  1پيشزفته حسابذاری  7-00 0 000105 پنج شنبه

 استاد شيخ سفلي 104کالط شماره  1حسابزسي 00-03 0 000111 پنج شنبه

 استاد رمضانيان 104کالط شماره  توسعهبزنامه ريشی و  04-07 0 000110 پنج شنبه

 

 نام استاد محل تشکيل نام درط ساعت کذ گزوه کذ درط روس

 استاد سزاجيان 104کالط شماره  کاربزد نزم افشار های کامپيوتزی 7-00 0 000101 جمعه

 عبذاله سادهاستاد  104کالط شماره  ماليه عمومي 00-02 0 000101 جمعه

 استاد تزابي 104کالط شماره  1 عملياتي پضوهش 03-05 0 000114 جمعه

 

 



 (غير انتفاعي ) موسسه آموزش عالي پرندک 

 39-39سال تحصيلي  دومسال يمبرنامه ن

  39مهر ورودی  حسابداری پيوسته رشته نا کارشناسي

 نام استاد محل تشکيل نام درط ساعت کذ گزوه درطکذ  روس

 شيخ سفلياستاد  103کالط شماره  1حسابزسي 7-00 1 000111 پنج شنبه

 نيکبختاستاد  103کالط شماره  0پيشزفتهحسابذاری  00-03 0 000104 پنج شنبه

 استاد معصوميان 018کالط شماره  0حسابذاری پيشزفته 00-03 1 000104 پنج شنبه

 استاد دليزی 103کالط شماره  آمار و احتماالت 04-07 1 000111 شنبه پنج

 

 نام استاد محل تشکيل نام درط ساعت کذ گزوه کذ درط روس

 استاد تزابي 103کالط شماره  0 عملياتي پضوهش 8-00 0 000113 جمعه

 سزاجياناستاد  103کالط شماره  نزم افشارهای کامپيوتزیکاربزد  00-03 1 000101 جمعه

 استاد خذامي 103کالط شماره  موضوعي قزان تفسيز 04-06 0 041113 جمعه

 



 

 (غير انتفاعي ) موسسه آموزش عالي پرندک 

 (ورودی جديد ) 39-39سال تحصيلي  دومسال يمبرنامه ن

  39بهمن ورودی  حسابداری پيوسته رشته نا کارشناسي

 نام استاد محل تشکيل نام درط ساعت کذ گزوه کذ درط روس

 استاد دليزی 116کالط شماره  کاربزدی رياضي 00-03 0 000112 پنج شنبه

 استاد نيکبخت 116کالط شماره  1حسابذاری ميانه  04-08 0 000103 پنج شنبه

 

 نام استاد محل تشکيل نام درط ساعت کذ گزوه کذ درط روس

 تزابنذهاستاد  116کالط شماره  توليذ مذيزيت  7-00 1 000115 جمعه

 استاد خذامي 116کالط شماره  موضوعي قزانتفسيز 00-02 1 041113 جمعه

 استاد ايوب 116کالط شماره  حسابذاری مالي 02-04   جمعه

 استاد سزاجيان 116کالط شماره  کاربزد نزم افشارهای کامپيوتزی 04-07 2 000101 جمعه

 


