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آخریي ٍیرایص 96/9/19

ردیف

ًبم درس

آلبی/خبًن

تبریخ  -سبعت اهتحبى

هحتَای اهتحبى

1

فبرسی عوَهی

خبًن پَیٌذُ پَر

96/9/8سبعت 10

ضبًسدُ درس اٍل کتبة

2

حسبثرسی1

آلبی لیصری

96/9/9سبعت 10

پٌج فصل اٍل

3

حسبثرسی2

آلبی لیصری

96/9/9سبعت 11

پٌج فصل اٍل

4

اصَل حسبثذاری3

آلبی لیصری 96/9/9سبعت 13:30

فصل ّبی 7ٍ5ٍ3ٍ1

5

هجبًی تٌظین ثَدجِ

آلبی لیصری

96/9/23سبعت 10

فصل ّبی 8ٍ7ٍ6ٍ5ٍ4

6

زثبى عوَهی

خبًن هرادی

96/9/14سبعت9

از درس  1تب درس 6

7

فرٌّگ ٍ توذى

خبًن عرة جعفری 96/8/24سبعت10

از صفحِ  1تب 4-176فصل اٍل کتبة

8

حسبثذاری صٌعتی

خبًن رٌّوب

96/8/30سبعت10

6فصل اٍل کتبة

9

حسبثذاری صٌعتی 2

خبًن رٌّوب

96/8/30سبعت14

3فصل اٍل کتبة

 10کبرثرد کبهپیَتردر حسبثذاری ٍ هذیریت آلبی رجبئی

96/9/1سبعت10

کل هٌجع درسی

11

زثبى تخصصی التصبد ٍ هذیریت

خبًن هرادی

96/9/14سبعت10

3درس اٍل کتبة

12

زثبى تخصصی حسبثذاری 1

خبًن هرادی

96/9/14سبعت11

3درس اٍل کتبة

13

حسبثذاری هیبًِ 1

آلبی یسداًی

96/9/8سبعت9

5فصل از جسٍُ ٍکتبة

14

هذیریت هبلی 1

آلبی یسداًی

96/9/8سبعت11

3فصل از جسٍُ ٍکتبة

15

هذیریت هبلی 2

آلبی یسداًی

96/9/8سبعت11

3فصل از جسٍُ ٍکتبة

16

التصبد خرد

خبًن رضبیی

96/9/22سبعت 15

از  5فصل اٍل کتبة

17

هبلیِ عوَهی

خبًن رضبیی

96/9/22سبعت 10

از  5فصل اٍل کتبة

18

اصَل حسبثذاری 1

خبًن صبدلی

96/9/8سبعت  14تستی:فصل 1،2،3،7،9تطریحی:فصل4،5،6،8،2،3

19

هجبًی سبزهبى هذیریت

خبًن صبدلی

96/9/1سبعت 10

ازاٍل کتبة تب آخر فصل  5کتبة(5فصل)

20

سبزهبًذّی ٍ اصالح تطکیل رٍضْب

خبًن صبدلی

96/9/1سبعت 10

ًصف کتبة

21

هذیریت تطجیمی

خبًن صبدلی

96/9/1سبعت 10

ًصف کتبة

خبًن صبدلی

96/9/8سبعت 10

ًصف کتبة

23

حمَق اداری

خبًن صبدلی

96/9/8سبعت 10

ًصف کتبة

24

رٍاًطٌبسی عوَهی

آلبی صبدلی

96/9/2سبعت 10

ًصف کتبة

25

تفسیر هَضَعی لرآى

آلبی جوطیذی

96/9/23سبعت 15

تب صفحِ 169

26

زثبى تخصصی  2حسبثذاری

خبًن هرادی

96/9/21سبعت 9

کل کتبة هٌجع درسی

27

زثبى تخصصی  1ثبزرگبًی

خبًن هرادی

96/9/21سبعت 10

کل کتبة هٌجع درسی

28

زثبى تخصصی  1دٍلتی

خبًن هرادی

96/9/21سبعت 11

کل کتبة هٌجع درسی

29

زثبى تخصصی  2دٍلتی

خبًن هرادی

96/9/21سبعت 12

کل کتبة هٌجع درسی

30

زثبى تخصصی  3دٍلتی

خبًن هرادی

96/9/21سبعت 15

کل کتبة هٌجع درسی

31

ریبضیبت پبیِ -ریبضیبت پبیِ ٍ همذهبت آهبر

آلبی حیذری

96/9/23سبعت 10

فصل 1،2،3،

32

آهبر ٍ احتوبالت

آلبی حیذری

96/9/16سبعت13

فصل 1،2،3،4،5

33

کبرثرد آهبر در هذیریت-آهبر ٍ احتوبالت ٍ

آلبی حیذری

96/9/16سبعت13

فصل 1،2،3،4،5

34

تحمیك در عولیبت-پژٍّص عولیبتی

آلبی حیذری

96/9/16سبعت13

فصل ،1،2،3،4

 22تصوین گیری ٍ تعییي خط هطی دٍلتی

35

ریبضیبت پبیِ ٍ همذهبت آهبر 2

آلبی حیذری

96/9/23سبعت 10

فصل ،1،2،3،4

36

آهبر ٍ احتوبالت ٍ کبرثرد آى در هذیریت 2

آلبی حیذری

96/9/23سبعت 10

فصل 8،9،10،11

37

تحمیك در عولیبت 2

آلبی حیذری

96/9/23سبعت 10

فصل 1،2،3،

38

آضٌبیی ثب لبًَى اسبسی

آلبی هٌصَری

96/9/14سبعت 14

کل کتبة هٌجع درسی

39

حسبثذاری پیطرفتِ 1

آلبی ضفیعی

96/9/22سبعت 14

فصل 1،3،5

40

حسبثذاری پیطرفتِ 2

آلبی ضفیعی

96/9/23سبعت 14

فصل 1،2،3

41

حسبثذاری صٌعتی 3

آلبی ضفیعی

96/9/22سبعت 9

فصل 1،2،3

42

رٍش تحمیك

آلبی ضفیعی

96/9/23سبعت 14

کل کتبة

43

هذیریت تَلیذ

آلبی ضفیعی

96/9/23سبعت 14

کل کتبة

44

اصَل حسبثذاری 2

آلبی ضفیعی

96/9/22سبعت 9

کل کتبة

45

حسبثذاری هبلیبتی

آلبی ضفیعی

96/9/22سبعت 9

کل کتبة

46

حسبثذاری هیبًِ 2

آلبی ضفیعی

96/9/22سبعت 9

کل کتبة

47

هجبحث جبری در حسبثذاری

آلبی یس اًی

96/9/16سبعت 14

فصل 1،2،3،

48

حسبثذاری ٍ حسبثرسی دٍلتی

آلبی یس اًی

96/9/16سبعت 13

فصل 1،2،3،

49

حسبثذاری دٍلتی

آلبی یس اًی

96/9/16سبعت 13

فصل 1،2،3،

50

حمَق ثبزرگبًی

آلبی حسیٌی

96/9/16سبعت 14

از صفحِ  1تب 100

51

اخالق حرفِ ایی در هذیریت

آلبی اثراّیوی

96/9/14سبعت 9

دٍ /سَم کتبة

52

هذیریت تحَل سبزهبًی

آلبی اثراّیوی

96/9/14سبعت 9

دٍ /سَم کتبة

53

هذیریت سبزهبًْبی هحلی

آلبی اثراّیوی

96/9/14سبعت 9

دٍ /سَم کتبة

54

احکبم کست ٍ کبر

آلبی اثراّیوی

96/9/14سبعت 9

دٍ /سَم کتبة

55

اصَل ٍ هجبًی کبر آفریٌی

آلبی اثراّیوی

96/9/14سبعت 9

دٍ /سَم کتبة

 56تجسیِ ٍ تحلیل لبًَى هذیریت خذهبت آلبی اثراّیوی

96/9/14سبعت 9

جسٍُ تجسیِ ٍ تحلیل

57

داًص خبًَادُ

دکتر تمیبى

96/9/16سبعت14

کل کتبة

58

اخالق اسالهی

دکتر تمیبى

96/9/16سبعت14

کل کتبة

59

اخالق کبرثردی

دکتر تمیبى

96/9/16سبعت14

کل کتبة

60

تجسیِ ٍ تحلیل ٍ طراحی سیستن

خبًن کیبًی

96/9/23سبعت 10

ًصف کتبة

61

فٌَى تجسیِ ٍ تحلیل ٍ طراحی

خبًن کیبًی

96/9/23سبعت 10

ًصف کتبة

62

ثْرُ ٍری ٍ تجسیِ ٍ تحلیل آى

خبًن کیبًی

96/9/23سبعت 10

ًصف کتبة

63

سیستن ّبی اطالعبتی هذیریت

خبًن کیبًی

96/9/23سبعت 10

ًصف کتبة

64

خاللیت-حل هسئلِ ٍ تفکر

خبًن کیبًی

96/9/23سبعت 10

ًصف کتبة

65

التصبد خرد

خبًن رضبیی

96/9/22سبعت 15

از  5فصل اٍل کتبة

66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76

