شنبه

حسابداری شرکتهای
غیرسهامی
22/33-21/03
استاد هاشمی
کالس 21

مدیریت مالی
20/33-21/33
استاد هاشمی
کالس 21

حسابداری شرکتهای
سهامی
21/33-21/33
استاد هاشمی
کالس 21

مدیریت مالی
21/33-21/03
استاد هاشمی
کالس 21

برنامه ریزی و توسعه
21/33-21/03
استاد یوسفی
کالس 02

برنامه ریزی و توسعه
21/03-21/33
استاد یوسفی
کالس 02

برنامه ریزی و توسعه
21/33-21/03
استاد یوسفی
کالس 02

برنامه ریزی و توسعه
21/03-13/33
استاد یوسفی
کالس 02

اقتصاد کالن
21/03-21/33
استاد راهواره
کالس 20

مبانی مدیریت و
سرمایه گذاری
21/33-21/03
استاد راهواره
کالس 20

مبانی مدیریت و
سرمایه گذاری
21/03-21/33
استاد راهواره
کالس 20

مبانی مدیریت و
سرمایه گذاری
21/33-21/03
استاد راهواره
کالس 20

مبانی مدیریت و
سرمایه گذاری
21/03-13/33
استاد راهواره
کالس 20

جمعیت و تنظیم
خانواده
21/33 -21/03
استاد فاتح
کالس 01

جمعیت و تنظیم
خانواده
21/03 -21/33
استاد فاتح
کالس 01

حسابداری
پیشرفته ()1
21/03-13/33
استاد جنگی
کالس 01

حسابداری عمومی
21/21-21/21
استاد فامیلی
کالس 01

ریاضیات و آمار
مقدماتی
21/21-21/33
استاد سادات حسینی
سایت 2

کاربینی
21/33-21/03
استاد سیرانی
کالس 00

حسابداری
خدماتی و بازرگانی
21/33-21/33
استاد فامیلی
کالس 01

طراحی الگوریتم
21/33-21/33
استاد رفتاری
سایت 0

مبانی سازمان و
مدیریت
21/03-21/33
استاد قلی زاده
کالس 12

مبانی سازمان و
مدیریت
21/33-21/03
استاد قلی زاده
کالس 01

کاربینی
21/03-21/33
استاد کاظمی
سایت 1

کاربینی
21/33-21/03
استاد کاظمی
سایت 1

سیستم های
اطالعاتی حسابداری
21/33-21/03
استاد سیرانی
کالس 00

مدیریت مالی
21/33-21/33
استاد فامیلی
کالس 01

ریاضیات و کاربرد
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 01

حقوق بازرگانی
پیشرفته
1/33-1/03
استاد هنرمند
کالس 11

حقوق بازرگانی
پیشرفته
1/03-22/33
استاد هنرمند
کالس 11

حقوق بازرگانی
پیشرفته
22/33-21/03
استاد هنرمند
کالس 11

کارآفرینی
20/33-21/33
استاد حمیدزاده
کالس 22

حسابداری شرکتهای
سهامی
1/33-22/33
استاد هاشمی
کالس 22

آیین زندگی
22/33 -21/03
استاد شاهین شفیعی
کالس 12

اندیشه اسالمی ()1
21/03-21/33
استاد اسالمی
کالس 12

اندیشه اسالمی ()1
21/33-21/03
استاد اسالمی
کالس 12

انقالب اسالمی
21/03-13/33
استاد اسالمی
کالس 12

کارآفرینی
20/33-21/33
استاد بیات
کالس 10

کارآفرینی
21/33-21/33
استاد بیات
کالس 10

انقالب اسالمی
آیین زندگی
21/33-21/03
21/03 -21/33
استاد شاهین شفیعی استاد شاهین شفیعی
کالس 12
کالس 12
کارآفرینی
20/33-21/33
استاد حمیدزاده
کالس 22

کارآفرینی
21/33-21/33
استاد حمیدزاده
کالس 22

کارآفرینی
21/33-21/33
استاد حمیدزاده
کالس 22

مدیریت مالی
21/33-21/03
استاد میرحیدری
کالس 11

حسابداری
شرکتهای سهامی
21/03-21/33
استاد میرحیدری
کالس 11

حسابداری
شرکتهای سهامی
21/33-21/03
استاد میرحیدری
کالس 11

آمار و کاربرد در
حسابداری
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 01

ریاضیات و کاربرد
در حسابداری
21/33-21/03
استاد جباری
کالس 01

فارسی عمومی
21/33-21/33
استاد اسدی
سایت 1

فارسی عمومی
21/33-21/33
استاد اسدی
سایت 1

جمعیت و تنظیم
خانواده
21/03 -21/33
استاد حقیقت
کالس 11

جمعیت و تنظیم
خانواده
21/33 -21/03
استاد حقیقت
کالس 11

جمعیت و تنظیم
خانواده
21/03 -13/33
استاد حقیقت
کالس 11

سیستم های اطالعاتی
در حسابداری
21/03-13/33
استاد سیرانی
کالس 00

حسابداری میانه ()1
21/33-21/03
استاد جنگی
سایت 0

حقوق بازرگانی
21/03-21/33
استاد هنرمند
کالس 11

کاربینی
21/03-21/33
استاد سیرانی
کالس 00

حقوق بازرگانی
21/33-21/03
استاد هنرمند
کالس 11

زبان تخصصی صنعتی زبان تخصصی صنعتی
21/03-21/33
20/33-21/03
استاد فروزنده
استاد فروزنده
کالس 21
کالس 21
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ریاضی پیش
ریاضی پیش
21/03-13/33
21/33-21/03
استاد سادات حسینی استاد سادات حسینی
سایت 2
سایت 2
حقوق بازرگانی
21/03-21/33
استاد هنرمند
کالس 01

مدیریت مالی
پیشرفته
21/33-21/33
استاد فروزنده
کالس 21

مبانی سازمان و
مدیریت
21/33-21/03
استاد قلی زاده
کالس 01
ریاضیات و کاربرد
در حسابداری
21/03-13/03
استاد جباری
کالس 01

کارگاه کامپیوتر ()1
20/33-21/33
استاد سپهری
سایت 1

یکشنبه

زبان عمومی
21/33-21/33
استاد سیف نیک
کالس 21

زبان عمومی
21/33-21/33
استاد سیف نیک
کالس 21

برنامه سازی شی گرا
21/03-23/03
استاد رضوی
سایت 2

ساختمان داده
20/33-21/33
استاد رضوی
کالس 01

برنامه ریزی و توسعه
21/03-21/33
استاد مولوی پور
کالس 02

برنامه ریزی و توسعه
21/33-21/21
استاد مولوی پور
کالس 02

تحلیل قوانین و
مقررات مالیاتی ()2
21/11-21/21
استاد مولوی پور
کالس 02

مبانی انبار
21/33-21/03
استاد اسالمی پور
کالس 01

اندیشه اسالمی ()1
21/03-21/33
استاد آقامیری
کالس 11

اندیشه اسالمی ()1
21/33-21/03
استاد آقامیری
کالس 11

اندیشه اسالمی ()1
21/03-21/33
استاد آقامیری
کالس 11

ریاضی پیش
21/33-21/03
استاد باشعور
کالس 01

اقتصاد خرد
21/03-21/03
استاد قدیمی
کالس 01

حسابداری خدماتی
و بازرگانی
23/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

مبانی سازمان و
مدیریت
21/33-21/03
استاد شفیعی
کالس 00

حقوق بازرگانی
21/03-21/33
استاد شفیعی
کالس 00

سیستم های اطالعاتی
در حسابداری
21/33-21/03
استاد سیرانی
کالس 21

ریاضی عمومی
23/33-21/33
استاد باشعور
کالس 01

ریاضی علم کامپیوتر
21/33-21/33
استاد باشعور
کالس 01

طراحی الگوریتم
23/03-21/03
استاد رفتاری
سایت 1

اقتصاد خرد
22/33-21/03
استاد شفیعی
کالس 01

کارگاه کامپیوتر ()1
21/33-21/33
استاد سپهری

کارگاه کامپیوتر ()2
21/03-21/33
استاد رفتاری

زبان تخصصی ()2
21/33-21/33
استاد رسولی

زبان تخصصی ()2
21/33-21/33
استاد رسولی

زبان تخصصی ()2
21/33-21/33
استاد رسولی

سایت 2

کالس 22

کالس 22

کالس 22

ساختمان داده
1/03-23/03
استاد رضوی
کالس 01

کارگاه کامپیوتر ()1
21/33-21/33
استاد سپهری
سایت 1

کارگاه لینوکس
21/33-21/33
استاد سپهری
سایت 1

شبکه های کامپیوتری
21/33-21/33
استاد سپهری
سایت 1

سایت 1

برنامه ریزی توسعه
21/33-13/03
استاد یوسفی
کالس 12

حسابداری مالی
پیشرفته ()2
21/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

حسابداری مالی
پیشرفته ()2
21/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

برنامه ریزی و توسعه
20/33-21/03
استاد مولوی پور
کالس 02

برنامه سازی شی گرا اصول طراحی و برنامه
سازی تحت وب
21/33-21/33
21/33-21/11
استاد رضوی
استاد رضوی
سایت 2
سایت 2

مباحث ویژه
21/11-13/03
استاد رضوی
کالس 01

برنامه ریزی توسعه
21/03-21/33
استاد یوسفی
کالس 12

برنامه ریزی توسعه
21/33-21/03
استاد یوسفی
کالس 12

برنامه ریزی توسعه
21/11-21/33
استاد یوسفی
کالس 12

سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار
21/03-21/11
استاد بهادرانی
کالس 10

سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار
21/33-21/03
استاد بهادرانی
کالس 10

پژوهش عملیاتی ()2
21/03-21/03
استاد حاجی حیدری
کالس 01

مدیریت سازمان
مالیاتی
21/11-13/21
استاد مولوی پور
کالس 02

آمار و کاربرد آن در
حسابداری
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 11

آمار و کاربرد آن در
حسابداری
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 11

آمار و کاربرد آن در
حسابداری
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 11

آمار و کاربرد آن در
حسابداری
21/33-13/33
استاد جباری
کالس 11

سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار
21/33-21/03
استاد بهادرانی
کالس 10

پژوهش عملیاتی ()2

کاربینی

کاربینی

ریاضی علم کامپیوتر
21/03- 21/03
استاد سادات حسینی
کالس 12

اقتصاد خرد
21/03-21/03
استاد قدیمی
کالس 00

کاربینی
21/33-21/03

سیستم های اطالعاتی
در حسابداری
21/03-13/33
استادسیرانی

کالس 21

کالس 21

حقوق بازرگانی
پیشرفته
21/03-21/33
استاد شفیعی
کالس 00

21/33-21/33

21/03-21/33

21/03-21/33

استاد حاجی حیدری

استاد اسالمی پور

استاد راشدی

کالس 01

کالس 20

کالس 01

کاربینی

کاربینی
21/03-21/33
استاد داوری
سایت 0

رباضی پیش

کاربینی

رباضی پیش

کاربینی

ریاضی علم کامپیوتر ()2

21/33-21/03

21/33-13/03

21/03-21/33

21/33-21/03

21/03-21/03

21/03-21/33

استاد سادات حسینی

استاد داوری

استاد سادات حسینی

استاد داوری

استاد سادات حسینی

استاد سیرانی

کالس 12

سایت 0

کالس 12

سایت 0

کالس 12

کالس 21

پول و ارز و بانکداری
20/33-21/03
استاد قدیمی
کالس 10

استاد سیرانی

مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

Admin@irtciac.com
www.irtciac.com

زبان تخصصی
20/33-21/03
استاد فامیلی
کالس 22

زبان تخصصی
21/03-21/33
استاد فامیلی
کالس 22

زبان تخصصی
صنعتی
21/33-21/03
استاد فامیلی
کالس 22

مدیریت اسناد و
گزارش نویسی مالی
21/03-21/33
استاد فامیلی
کالس 22

مدیریت اسناد و
گزارش نویسی مالی
21/33-13/03
استاد فامیلی
کالس 22

سیستم رایانه ای در
حسابداری
20/33-21/33
استاد توسلی
سایت 2

سیستم رایانه ای در
حسابداری
21/33-21/33
استاد توسلی
کالس 21

ساختمان و زبان
ماشین
1/33-23/03
استاد رضوی
کالس 21

برنامه نویسی مقدماتی
23/03-21/03
استاد رضوی
سایت 2

مدارهای منطقی
21/03-21/33
استاد رضوی
کالس 21

مدارهای منطقی
21/33-21/03
استاد رضوی
کالس 21

تاریخ اسالم
20/33-21/03
استاد ریاضی
کالس 12

کلیات قوانین و
مقررات مالی دولتی
20/33-21/03
استاد راهواره
کالس 02

کلیات قوانین و
مقررات مالی دولتی
21/03-21/33
استاد راهواره
کالس 02

کلیات قوانین و
مقررات مالی دولتی
21/33-21/03
استاد راهواره
کالس 02

مبانی مدیریت و
سرمایه گذاری
21/33-21/03
استاد راهواره
کالس 02

حسابرسی فناوری
اطالعات
21/33-21/03
استاد فتاحی
کالس 00

حسابرسی
عملیاتی
21/03-21/33
استاد فتاحی
کالس 00

مدیریت بانکداری
و بیمه
21/03-21/33
استاد یوسفی
کالس 10

مدیریت بانکداری
و بیمه
21/33-21/03
استاد یوسفی
کالس 10

فارسی عمومی
21/33-21/33
استاد پاکشیر
کالس 20

فارسی عمومی
21/33-21/33
استاد پاکشیر
کالس 20

تجزیه و تحلیل
سیستم
21/33-21/33
استاد سپهری
کالس 01

حقوق کار و روابط
صنعتی
21/03-21/33

پروژه مالی ()1
21/33-21/21
استاد سیرانی
کالس 01

زبان تخصصی
21/33-21/03
استاد فروزنده
کالس 11

مبانی مدیریت
سرمایه گذاری
21/33-13/03
استاد جواهری
کالس 21

ریاضیات مهندسی
21/33-21/03
استاد جباری
کالس 21

ریاضیات گسسته
21/03-21/33
استاد جباری
سایت 2

کاربینی
21/33-13/03
استاد رضوی
سایت 2

سیستم اطالعاتی
حسابداری
21/11-21/21
استاد سیرانی
کالس 01

سیستم اطالعاتی
حسابداری
21/21-21/11
استاد سیرانی
کالس 01

مدیریت مالی پیشرفته
21/21-21/21
استاد کاظمی
کالس 01

اصول حسابرسی
20/03-21/33
استاد باقرزاده
کالس 01

کارگاه کامپیوتر
21/33-21/03
استاد بائی
سایت 2

حسابداری
کارگاه کامپیوتر( )1ریاضی علم کامپیوتر ()2
خدماتی و بازرگانی
21/33-13/33
21/03-21/33
21/33-21/03
استاد سادات حسینی
استاد بائی
استاد نجمی
کالس 12
کالس 01
سایت 1

حسابداری
خدماتی و بازرگانی
21/03-21/33
استاد نجمی
کالس 12

کارگاه کامپیوتر()2
21/33-21/03
استاد بائی
سایت 1

ریاضی علم ()2
21/33-21/33
استاد سادات حسینی
کالس 01

حسابداری
خدماتی و بازرگانی
21/33-21/03
استاد نجمی
کالس 12

زبان تخصصی
21/33-13/03
استاد یوسفی
کالس 10

تاریخ اسالم
21/03-21/33
استاد ریاضی
کالس 12

تاریخ اسالم
20/33-21/03
استاد ریاضی
کالس 12

تاریخ اسالم
21/33-21/03
استاد ریاضی
کالس 12

پروژه مالی ()1
21/21-13/11
استاد سیرانی
کالس 01

ریاضیات و کاربرد
21/33-21/33
استاد باروتچی
ساختمان شماره 1

ریاضیات و کاربرد
21/33-21/33
استاد باروتچی
ساختمان شماره 1

زبان عمومی
1/33-22/33
استاد سیف نیک
کالس 22

سیستم های
اطالعاتی حسابداری
21/11-21/21
استاد سیرانی
کالس 01

حسابداری مالیاتی ( )2حسابداری مالیاتی ()2
21/33-21/33
21/33-21/33
استاد باقرزاده
استاد باقرزاده
کالس 01
کالس 01

دوشنبه

برنامه سازی مقدماتی
21/33-21/33
استاد رضوی
سایت 1

برنامه سازی مقدماتی
21/33-21/33
استاد رضوی
سایت 1

مدیریت بانکداری
و بیمه
21/03-21/33
استاد یوسفی
کالس 10

اندیشه اسالمی ( )1اندیشه اسالمی ( )1اندیشه اسالمی ()1
21/03-21/33
21/33-21/03
21/03-21/33
استاد آقامیری
استاد آقامیری
استاد آقامیری
کالس 11
کالس 11
کالس 11

حسابداری
پیشرفته ()1
21/03-21/33
استاد فروزنده
کالس 11

ریاضی عمومی
21/33-21/33
استاد سادات حسینی
کالس 01

مدیریت تولید
21/21-21/03
استاد معتمدی
کالس 21

حسابداری پیشرفته 1
21/03-21/33
استاد فروزنده
کالس 11

مبانی مدیریت
سرمایه گذاری
21/03-21/33
استاد جواهری
کالس 21

شبکه های کامپیوتری شبکه های کامپیوتری
21/33-13/33
21/33-21/33
استاد سپهری
استاد سپهری
سایت 0
سایت 0
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استاد شفیعی خورشیدی

کالس 12

سه شنبه

آمار و احتماالت
20/33-21/33
استاد کارگر
کالس 22

روش های آماری
21/33-21/03
استاد کارگر
کالس 22

روش های آماری
21/03-21/33
استاد کارگر
کالس 22

روش های آماری
21/33-21/03
استاد کارگر
کالس 22

برنامه ریزی و توسعه
21/03-21/33
استاد یوسفی
کالس 12

زبان تخصصی
21/33-21/03
استاد یوسفی
کالس 12

زبان تخصصی
21/03-21/33
استاد یوسفی
کالس 12

زبان تخصصی
21/33-13/03
استاد یوسفی
کالس 12

سیستم رایانهای
در حسابداری
1/33-23/33
استاد توسلی
سایت 2

سیستم رایانهای
در حسابداری
23/33-21/33
استاد توسلی
سایت 2

سیستم رایانهای
در حسابداری
21/33-21/33
استاد توسلی
سایت 2

سیستم رایانهای
در حسابداری
21/33-21/33
استاد توسلی
سایت 2

سیستم رایانهای
در حسابداری
21/33-21/33
استاد توسلی
سایت 2

حسابداری بهای
تمام شده ()2
1/33-23/33
استاد راشدی
کالس 20

حسابداری بهای
تمام شده ()2
23/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

حسابداری بهای
تمام شده ()2
21/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

حسابداری بهای
تمام شده ()2
21/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

حسابداری بهای
تمام شده ()2
21/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

تحلیل قوانین
مالیاتی ()2
20/33-21/03
استاد مولوی پور
کالس 11

تحلیل قوانین
مالیاتی ()2
21/33-21/03
استاد مولوی پور
کالس 11

مدیریت سازمان
مالیاتی
21/03-21/33
استاد مولوی پور
کالس 11

مدیریت سازمان
مالیاتی
21/03-21/33
استاد مولوی پور
کالس 11

اصول حسابرسی
21/03-21/33
استاد صدرایی
کالس 00

حسابرسی مالیاتی
21/33-21/03
استاد صدرایی
کالس 00

طراحی سایت های
تجارت الکترونیک
21/33-21/03
استاد مهربان
سایت 1

سیستم های
مدیریت محتوا
21/03-13/33
استاد مهربان
سایت 1

زبان تخصصی
23/03-21/33
استاد فامیلی
کالس 21

مدیریت اسناد
گزارش نویسی مالی
21/33-20/03
استاد فامیلی
کالس 21

مدیریت اسناد
گزارش نویسی مالی
20/03-21/33
استاد فامیلی
کالس 21

مدیریت اسناد
گزارش نویسی مالی
21/33-21/03
استاد فامیلی
کالس 21

مدیریت اسناد
گزارش نویسی مالی
21/03-21/33
استاد فامیلی
کالس 21

کاربینی
20/03-21/33
استاد سیرانی
کالس 10

پروژه مالی ()1
21/33-21/03
استاد سیرانی
کالس 10

پروژه مالی ()1
21/03-21/33
استاد سیرانی
کالس 10

پروژه مالی ()1
21/33-21/03
استاد سیرانی
کالس 10

حسابداری پیشرفته ()1

21/33-21/03
استاد فروزنده
کالس 21

حسابداری شرکت های
غیرسهامی

زبان تخصصی
21/21-13/03
استاد فروزنده
کالس 21

آمار و کاربرد در
حسابداری
22/33-20/33
استاد جباری
کالس 01

آمار و کاربرد در
حسابداری
20/33-21/33
استاد جباری
کالس 01

آمار و کاربرد در
حسابداری
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 01

آمار و کاربرد در
حسابداری
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 01

سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار
21/33-21/03
استاد براتی
کالس 11

سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار
21/03-21/33
استاد براتی
کالس 11

مبانی مدیریت
سرمایه گذاری
21/33-21/21
استاد براتی
کالس 11

آیین زندگی
23/03-21/33
استاد ریاضی
کالس 11

اندیشه اسالمی
21/33-20/03
استاد ریاضی
کالس 11

اندیشه اسالمی ()1
20/03-21/33
استاد ریاضی
کالس 11

اندیشه اسالمی ( )1اندیشه اسالمی ( )1اندیشه اسالمی ()1
21/21-21/11
21/33-21/21
21/03-21/33
استاد ریاضی
استاد ریاضی
استاد ریاضی
کالس 12
کالس 12
کالس 12

حسابداری بهای
تمام شده ()2
21/33-13/33
استاد راشدی
کالس 20

مبانی مدیریت و
سرمایه گذاری
20/11-21/33
استاد بهادرانی
کالس 02

مبانی مدیریت و
سرمایه گذاری
21/33-21/21
استاد بهادرانی
کالس 02

پژوهش عملیاتی ()2

پژوهش عملیاتی ()2

21/21-21/21
استاد حاجی حیدری
کالس 01

21/21-13/21
استاد حاجی حیدری
کالس 01

مدیریت اسناد و
گزارش نویسی مالی
21/33-21/03
استاد فامیلی
کالس 21

برنامه ریزی و توسعه
21/21-21/11
استاد بهادرانی
کالس 02

ریاضیات مهندسی
21/03-21/33
استاد خاتمی
کالس 01

ریاضیات مهندسی
21/33-21/03
استاد خاتمی

برنامه ریزی توسعه
21/33-13/03
استاد مولوی پور
کالس 11

ریاضیات و کاربرد
در حسابداری ()1
21/33-21/33
استاد بزرگ نیا
کالس 01

ریاضیات مهندسی
21/33-21/03
استاد خاتمی
کالس 01

برنامه ریزی توسعه
21/11-21/21
استاد بهادرانی
کالس 02

ریاضی پیش
20/03-21/33
استاد خاتمی
کالس 01

اقتصاد خرد
21/03-21/33
استاد قدیمی
ساختمان شماره 1

حسابداریپیشرفته()1
21/03-21/33
استاد کاظمی
سایت 0

پول و ارز و بانکداری
21/33-21/03
استاد قدیمی
ساختمان شماره 1

کاربینی
21/21-13/11
استاد سیرانی
کالس 10

21/03-21/33
استاد فروزنده
کالس 21

ریاضیات و کاربرد
در حسابداری ()1
21/33-21/33
استاد بزرگ نیا
کالس 01

برنامه ریزی توسعه
21/33-13/03
استاد یوسفی
کالس 12
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کالس 00

تجارت الکترونیک
21/33-21/33
استاد داوری
کالس 22

طراحی و پیاده سازی طراحی سایت های
کتابخانه الکترونیکی تجارت الکترونیکی
21/33-21/03
21/33-/13/33
استاد مهربان
استاد داوری
سایت 1
کالس 22

سیستم های
مدیریت محتوا
21/03-13/33
استاد مهربان
سایت 1

برنامه ریزی توسعه
21/33-21/03
استاد مولوی پور
کالس 02

برنامه ریزی توسعه
21/03-21/33
استاد مولوی پور
کالس 02

برنامه ریزی توسعه
21/33-13/03
استاد مولوی پور
کالس 02

اندیشه اسالمی ()1
20/33-21/03
استاد ریاضی
کالس 01

آئین زندگی
21/03-21/33
استاد ریاضی
کالس 01

اندیشه اسالمی ()1
21/33-21/03
استاد ریاضی
کالس 01

حسابداری بهای
تمام شده ()2
21/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

حسابداری بهای
تمام شده ()2
21/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

حسابداری بهای
تمام شده ()2
21/33-13/33
استاد راشدی
کالس 20

مبانی مدیریت
سرمایه گذاری
21/03-21/33
استاد بهادرانی
کالس 12

چهارشنبه

سیستم رایانه ای
حسابداری پیشرفته
21/03-21/33
استاد حمزه
سایت 2

سیستم رایانه ای در
حسابداری
21/33-21/03
استاد حمزه
سایت 2

سیستم رایانه ای
سیستم رایانه ای
حسابداری پیشرفته حسابداری پیشرفته
21/33-13/03
21/03-21/33
استاد حمزه
استاد حمزه
سایت 2
سایت 2

پژوهش عملیاتی ()2
21/33-21/11
استاد کارگر
کالس 11

پژوهش عملیاتی ()2
21/11-21/03
استاد کارگر
کالس 11

برنامه ریزی توسعه
21/03-21/33
استاد یوسفی
کالس 10

برنامه ریزی توسعه
21/33-13/03
استاد یوسفی
کالس 10

تحلیل قوانین و
تحلیل قوانین و
تحلیل قوانین و
برنامه سازی شی گرا
)
2
(
دولتی
مالی
مقررات
)
2
(
دولتی
مالی
مقررات
)
2
(
دولتی
مقررات مالی
23/33- 1/33
21/33-21/03
21/03-21/33
20/33-21/03
استاد رضوی
استاد راهواره
استاد راهواره
استاد راهواره
سایت 0
کالس 10
کالس 10
کالس 10
برنامه ریزی و توسعه
21/03 – 20/33
استاد یوسفی
کالس 21

ریاضیات گسسته
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 21

ریاضیات گسسته
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 21

برنامه ریزی توسعه
21/33 -21/03
استاد یوسفی
کالس 21

حقوقبازرگانیپیشرفته
20/33-21/03
استاد شفیعی
کالس 01

کاربینی
21/03 – 21/33
استاد سیرانی
کالس 00

کاربینی
21/33 – 21/03
استاد سیرانی
کالس 00

حقوقبازرگانیپیشرفته
21/33 – 21/03
استاد شفیعی
کالس 01

برنامه سازی شی گرا
13/33 – 21/33
استاد رضوی
سایت 0

حقوق بازرگانی

مبانی سازمان و مدیریت
21/33-13/03
استاد شفیعی
کالس 01

حقوق بازرگانی

کاربینی
21/33-21/33
استاد نوری
کالس 12

جمعیت و تنظیم
خانواده
21/33-21/33
استاد حقیقت
کالس 01

ریاضیات و کاربرد آن
در حسابداری 1
21/33-13/33
استاد جباری
کالس 21

21/03-21/33
استاد شفیعی
کالس 01

21/33-21/03
استاد شفیعی
کالس 01
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اندیشه اسالمی ( )1سیستم رایانه ای
حسابداری پیشرفته
21/03-21/33
20/33-21/03
استاد ریاضی
استاد حمزه
سایت 2
کالس 01

مبانی مدیریت
سرمایه گذاری
21/33-21/03
استاد بهادرانی
کالس 12

مبانی مدیریت
سرمایه گذاری
21/11-21/21
استاد بهادرانی
کالس 12

مبانی مدیریت
سرمایه گذاری
21/21-13/11
استاد بهادرانی
کالس 12

پژوهش عملیاتی ()2
21/21-21/33
استاد کارگر
کالس 11

طراحی الگوریتم
21/33-21/33
استاد رضوی
سایت 0

برنامه سازی شی گرا
21/33- 21/33
استاد رضوی
سایت 0

ریاضیات گسسته
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 21

طراحی الگوریتم
21/33-21/33
استاد رضوی
سایت 0

برنامه ریزی و توسعه
21/03 -21/33
استاد یوسفی
کالس 21

کاربینی
21/33-21/03
استاد سیرانی
کالس 00

تحقیق و عملیات
21/21 – 20/33
استاد کارگر
کالس 11

برنامه سازی شی گرا
21/33 – 23/33
استاد رضوی
سایت 0

شبکه های کامپیوتری
1/33-1/03
استاد ثاقب
کالس 22

آز شبکه های
کامپیوتری
1/03-23/03
استاد ثاقب
سایت 1

شبکه های کامپیوتری
23/03-21/33
استاد ثاقب
کالس 22

آز شبکه های
کامپیوتری
21/33-20/33
استاد ثاقب
سایت 1

زبان تخصصی
21/33-20/03
استاد نصرت زاده
کالس 22

زبان تخصصی
20/03-21/33
استاد نصرت زاده
کالس 22

زبان تخصصی
21/33-21/03
استاد نصرت زاده
کالس 22

زبان تخصصی
21/03-21/33
استاد نصرت زاده
کالس 22

اصول شبکه سازی
20/03-21/21
استاد سپهری
سایت 1

بانک اطالعات کاربردی
21/21-21/11
استاد سپهری
سایت 1

سیستم رایانه ای
در حسابداری
1/33-1/03
استاد حمزه
سایت 2

سیستم رایانه ای
حسابداری پیشرفته
1/11-22/33
استاد حمزه
سایت 2

سیستم رایانه ای
حسابداری پیشرفته
22/33-21/03
استاد حمزه
سایت 2

سیستم رایانه ای
حسابداری پیشرفته
21/03-21/33
استاد حمزه
سایت 2

سیستم رایانه ای
حسابداری پیشرفته
21/03-21/33
استاد حمزه
سایت 2

سیستم رایانه ای در
حسابداری
21/33-21/03
استاد حمزه
سایت 2

سیستم رایانه ای
حسابداری پیشرفته
21/03-21/33
استاد حمزه
سایت 2

سیستم رایانه ای
حسابداری پیشرفته
21/33-13/03
استاد حمزه
سایت 2

زبان تخصصی
1/03-23/33
استاد فروزنده
کالس 12

حسابداری پیشرفته ()2
23/33-21/33
استاد فروزنده
کالس 12

زبان تخصصی
21/03-21/33
استاد فروزنده
کالس 12

ریاضی علم کامپیوتر ( )2ریاضی علم کامپیوتر ()2
23/03-20/33
1/33-23/03
استاد رضوی
استاد رضوی
کالس 21
کالس 21

مهندسی فناوری
اطالعات
20/33-21/33
استاد رضوی
سایت 1

حسابداری صنعتی ( )0حسابداری صنعتی ()0
21/03-21/03
21/03-21/03
استاد راشدی
استاد راشدی
کالس 20
کالس 20

پنجشنبه

آمار و کاربرد آن
در حسابداری
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 11

آمار و کاربرد آن
در حسابداری
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 11

پژوهش عملیاتی ( )2پژوهش عملیاتی ( )2پژوهش عملیاتی ( )2پژوهش عملیاتی ( )2پژوهش عملیاتی ( )2پژوهش عملیاتی ()2
21/03-13/03
21/03-21/03
21/33-21/33
21/33-21/33
23/33-21/33
1/33-1/11
استاد حاجی حیدری استاد حاجی حیدری استاد حاجی حیدری استاد حاجی حیدری استاد حاجی حیدری استاد حاجی حیدری
کالس 01
کالس 01
کالس 01
کالس 01
کالس 01
کالس 01

انقالب اسالمی
21/03-21/33
استاد محمودی
کالس 10

امور مالی بین الملل
20/33-21/03
استاد عبدی
کالس 02

امور مالی بین الملل
21/03-21/33
استاد عبدی
کالس 02

امور مالی بین الملل
21/33-21/03
استاد عبدی
کالس 02

امور مالی بین الملل
21/03-21/33
استاد عبدی
کالس 02

امور مالی بین الملل
21/33-13/03
استاد عبدی
کالس 02

تجزیه و تحلیل
مدلسازی
1/03-22/03
استاد سپهری
کالس 21

حسابداری صنعتی ( )0حسابداری صنعتی ( )0حسابداری صنعتی ()0
21/03-21/03
23/03-21/03
1/03-23/03
استاد راشدی
استاد راشدی
استاد راشدی
کالس 20
کالس 20
کالس 20

سیستم و ساختار
فایل
21/03-21/03
استاد رضوی
کالس 21

آمار و کاربرد آن
در حسابداری
1/33-23/33
استاد جباری
کالس 11

آمار و کاربرد آن
در حسابداری
23/33-21/33
استاد جباری
کالس 11

آمار و کاربرد آن
در حسابداری
21/33-21/33
استاد جباری
کالس 11

انقالب اسالمی
22/33-21/03
استاد محمودی
کالس 10

انقالب اسالمی
20/33-21/03
استاد محمودی
کالس 10

انقالب اسالمی
21/03-21/33
استاد محمودی
کالس 10

انقالب اسالمی
21/33-21/03
استاد محمودی
کالس 10

مدیریت مالی
پیشرفته
1/03-22/33
استاد براتی
کالس 01

سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار
22/33-21/03
استاد براتی
کالس 01

فیزیک پیش
23/33-21/33
استاد حیدری
کالس 01

مدیریت مالی پیشرفته
21/33-21/33
استاد فروزنده
کالس 12

پژوهش عملیاتی ( )1پژوهش عملیاتی ( )1پژوهش عملیاتی ( )1پژوهش عملیاتی ()1
21/03-21/33
21/33-21/03
21/03-21/33
20/33-21/03
استاد حبیبی
استاد حبیبی
استاد حبیبی
استاد حبیبی
کالس 01
کالس 01
کالس 01
کالس 01

سرمایه گذاری در
بورس اوراق بهادار
21/03-21/33
استاد براتی
کالس 01

آمار و کاربرد در
حسابداری
21/33-21/33
استاد غالمیان
کالس 01

آمار و کاربرد در
حسابداری
21/33-21/33
استاد غالمیان
کالس 01

آمار و کاربرد در
حسابداری
21/33-21/33
استاد غالمیان
کالس 01

زبان تخصصی
21/33-21/03
استاد فروزنده
کالس 22

ریاضی عمومی
23/33-21/33
استاد غالمیان
کالس 01

اقتصاد خرد
1/33 -23/33
استاد راهواره
کالس 12

اقتصاد خرد
23/33-21/33
استاد راهواره
کالس 12

ریاضی عمومی
1/33-23/33
استاد غالمیان
کالس 01

فیزیک پیش
1/33-23/33
استاد حیدری
کالس 01

ریاضی کاربرد
1/33-23/33
استاد بزرگ نیا
کالس 11

ریاضی کاربرد
21/33-21/33
استاد بزرگ نیا
کالس 11

حقوق بازرگانی
پیشرفته
21/03-13/33
استاد هنرمند
کالس 12

حقوق بازرگانی
پیشرفته
21/21-21/03
استاد شفیعی
کالس 21

حقوق بازرگانی
پیشرفته
21/33-21/03
استاد هنرمند
کالس 12

قفسه بندی و
تقسیمات انبار
21/33-21/21
استاد قوامی
کالس 12

اصول و مبانی و
مکان یابی احداث
21/21-21/33
استاد قوامی
کالس 12

آرایش آدرسهای
انبارداری
21/33-21/21
استاد قوامی
کالس 12

اندیشه اسالمی
21/21-13/03
استاد محمودی
کالس 12

اقتصاد کالن
21/33-21/33
استاد راهواره
کالس 12
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برنامه سازی و شبکه
22/03-20/03
استاد سپهری
سایت 0

مستند سازی
21/21-21/21
استاد سپهری
کالس 21

حسابداری بهای
تمام شده ()1
1/03-23/03
استاد راشدی
کالس 20

حسابداری
مدیریت
23/03-21/33
استاد راشدی
کالس 20

اخالق حرفه ای در
تجارت
1/33-1/03
استاد بائی
کالس 22

مبانی مدیریت دولتی
21/03-21/33
استاد اروانه
کالس 11

مالیه عمومی
21/33-21/03
استاد اروانه
کالس 11

اصول تنظیم و
کنترل بودجه
21/03-21/33
استاد اروانه
کالس 11

اخالق حرفه ای در
تجارت
1/03-22/33
استاد بائی
کالس 22

اخالق حرفه ای در
تجارت
22/33-21/03
استاد بائی
کالس 22

آشنایی با امنیت
شبکه
21/03-21/33
استاد بائی
کالس 22

آشنایی با امنیت
شبکه
21/33-21/03
استاد بائی
کالس 22

پایگاه داده
21/03-21/03
استاد بائی
کالس 22

آز پایگاه داده
21/03-21/03
استاد بائی
سایت 1

مبانی مدیریت دولتی مبانی مدیریت دولتی
1/03-22/33
1/33-1/03
استاد اروانه
استاد اروانه
کالس 11
کالس 11

مالیه عمومی
22/33-21/03
استاد اروانه
کالس 11

سیستم های رایانه ای سیستم های رایانه ای سیستم های رایانه ای سیستم های رایانه ای پژوهش عملیاتی ( )2پژوهش عملیاتی ( )2پژوهش عملیاتی ( )2پژوهش عملیاتی ( )2برنامه ریزی تحت وب
حسابداری پیشرفته حسابداری پیشرفته حسابداری پیشرفته حسابداری پیشرفته
1/33-23/33
21/33-21/33
21/33-21/33
23/33-21/33
1/33-23/33
21/03-21/33
22/33-21/03
1/03-22/33
1/33-1/03
استاد رضوی
استاد کارگر
استاد کارگر
استاد حبیبی
استاد حبیبی
استاد حمزه
استاد حمزه
استاد حمزه
استاد حمزه
سایت 2
سایت 2
سایت 2
سایت 2
سایت 1
کالس 10
کالس 10
کالس 10
کالس 10

جمعه

برنامه ریزی تحت وب
23/33-21/33
استاد رضوی
سایت 1

برنامه ریزی تحت وب
21/33-21/33
استاد رضوی
سایت 1

برنامه ریزی تحت وب
21/33-21/33
استاد رضوی
سایت 1

تفسیر موضوعی
قرآن
1/03-23/33
استاد آقامیری
کالس 11

تفسیر موضوعی
قرآن
23/33-22/03
استاد آقامیری
کالس 11

تفسیر موضوعی
قرآن
21/33-20/03
استاد آقامیری
کالس 11

تفسیر موضوعی
قرآن
21/33-21/03
استاد آقامیری
کالس 11

اندیشه اسالمی()1
20/03-21/33
استاد آقامیری
کالس 11

بانک اطالعاتی
کاربردی
1/33-23/33
استاد سپهری
سایت 0

بانک اطالعاتی
کاربردی
23/33-21/33
استاد سپهری
سایت 0

بانک اطالعاتی
کاربردی
21/33-21/33
استاد سپهری
سایت 0

پژوهش عملیاتی
( )1
21/33-21/33
استاد کارگر
کالس 10

سیستم عامل
مدیریت شبکه
21/33-21/21
استاد سپهری
سایت 0

آز سیستم
مدیریت شبکه
21/21-21/11
استاد سپهری
سایت 0

سیستم عامل
مدیریت شبکه
21/11-21/21
استاد سپهری
سایت 0

آز سیستم
مدیریت شبکه
21/11-21/11
استاد سپهری
سایت 0

تجارت الکترونیک
1/03-23/33
استاد داوری
کالس 01

تجارت الکترونیک
23/33-22/03
استاد داوری
کالس 01

تجارت الکترونیک
21/33-20/03
استاد داوری
کالس 01

تجارت الکترونیک
20/03-21/33
استاد داوری
کالس 01

اندیشه اسالمی ()1
21/03-21/33
استاد آقامیری
کالس 11

سیستم های
ارتباط با مشتری
21/33-21/03
استاد داوری
کالس 01

سیستم های
ارتباط با مشتری
21/03-21/33
استاد داوری
کالس 01

حسابداری
پیشرفته ()2
21/33-21/33
استاد راشدی
کالس 20

ساختمان انبار
1/33-1/03
استاد قوامی
کالس 21

انواع انبار
1/03-22/33
استاد قوامی
کالس 21

کاربینی
21/33-21/03
استاد رضوی
سایت 1

مأموریت و منش
تدارکات در سازمانها
22/33-21/03
استاد قوامی
کالس 21

شمی و خوردگی
1/33-23/03
استاد سراج زاده
کالس 00

فیزیک پیش
1/33-23/33
استاد حیدری
کالس 01
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