اساهی داًطجَیاًی کِ بِ دلیل غیبت بیص از حذهجاز  ،از
حضَر در اهتحاىهحرٍم هی باضٌذ بِ ضرح ریل هی باضذ:

تاریخ اسالم  -استاد ضوس آریاى
علیرضا حاجی خذاداد – رضا جعفری – مُسا ريالفقاری – ابًالفضل سیفی مُر
– مًلًد فراَاوی– وذا بختیاری وژاد– حمیذرضا دريگر

پژٍّص علویاتی - 1استاد حاجی حیذری
احسان جًادی واراب– وسریه خًاوساری-محبًبٍ رمضان بیک–فاطمٍ سمیعی
زفرقىذی -المیرا محمذی

پژٍّص علنیاتی  -2استاد فرح السادات کارگر
اسماعیل محمًد زادٌ– سیذشُاب الذیه احمذی

پژٍّص علنیاتی  - 1استاد فرح السادات کارگر

معصيمٍ ابراَیمی – محبًبٍ حسه پًر فتیذٌ – علیرضا احمذی پًرکیاکًشی–
مُىاز آدیىٍ

رٍضْای آهاری  -استاد فرح السادات کارگر

شبىم کارگر – فاطمٍ یاری

سیستن ّای اطالعاتی حسابذاری -استاد هصطفی احوذی
مُران طارمی– آسیٍ علی يوذی– میىا غریبی ابرغاوی

ضرفتِ  -استاد جَاد ًیکبختی
حقَق بازرگاًی پی
فرزاد جباری– مًسی قربان زادٌ– رامیه دايدپًر– زَرا عبذالُی

آهار -استاد هْذی حاجی هحوذًیا
مُذی امیرجُادی– محمذ حافظ حکمی

ریاضیات ٍ کاربرد آى در حسابذاری-استاد هْذی حاجی هحوذًیا
ريزبٍ باطىی

آهار ٍکاربرد آى در حسابذاری-استاد هْذی حاجی هحوذًیا
محبًبٍ حسه پًرفتیذٌ– معصًمٍ ابراَیمی

حقَق بازرگاًی پیطرفتِ -استاد ابراّیوی

معصًمٍ ابراَیمی–عاطفٍ محمذی-مُران طارمی

اصَل حسابذاری -استاد حیذرزادُ
علی ابًمحمذ– مُذی امیرجُادی– محمذحافظ حکمی– شبىم شیراوسایی

حسابذاری ضرکتْای سْاهی  -استاد حیذرزادُ

شبىم کارگر – عباس تًسلی

حسابذاری خذهاتی بازرگاًی -استاد حیذرزادُ
سیىا چای فريش – محمذرضا سالک – محمذحسیه جلیلی پًر-پرستً ريَی –
حسیه کاظمی – مریم عامری – احسان عجم محمذی

سیاست ّای پَلی ٍ هالی -استاد سیذحسیي هَسَی
رضا جعفری – بُريز رضازادٌ–بروا پایمردی

آضٌایی با بازارّا ًٍْادّای هالی -استاد سیذحسیي هَسَی
مریم محمذزادٌ

هقررات استاًذارد ٍ کٌترل کیفیت -استاد اًذیطِ ّراتیاى ًژادی
احمذ ومازی یًسفی

زباى عوَهی  -استاد فاطوِ سیف ًیک

مُذی امیرجُادی – یاشار جعفرپًر – محمذ حافظ حکمی – ویلًفر
فتح الٍ زادٌ -حمیذ دايدی -ریحاوٍ پًراحمذ -ساالر خاوسادٌ گًگرچیه -سیذ
جمال رضًی -پرستً ريَی طارمیری -محمذعلی سخىذان -عرفان کاٍَ-
ویلًفر گًدرزی-مُسیار کبًداوی

رٍش ّای آهاری  -استاد باغباًی
فرزاد ابراَیمی-سما یادگاری دَىًی

آهار ٍ احتواالت  -استاد ٍلی زادُ
عرفان کاٍَ

پژٍّص عولیاتی - 3استاد ٍلی زادُ
ابًالفضل سیفی مُر

ریاضیات عوَهی -استاد ٍلی زادُ
محمذعلی سخىذان-عصمت عصاری-عرفان کاٍَ -علی ابًمحمذ

هطتری هذاری  -استاد اهیي الِ ّوتی

مُذی امیر جُادی-سیذ امیذ باراوی بُبُاوی-محمذرضا متقی پًر

خذهات الکترًٍیک -استاد اهیي الِ ّوتی
مًوا خان محمذیَ -اویٍ علیمرادی -محمذ قذیمی چرئی -عارفٍ مرادزادٌ-
فاطمٍ یاری

آضٌایی با هباًی اهٌیت ضبکِ -استاد علیرضا سقایی
میالد حمًلٍ

هفاّین  TCP/IPکذ درس  - 26403استاد علیرضا سقایی
حمًل
ٌ
میالد

هباًی سازهاى ٍ هذیریت -استاد تیسفْن فرد
محمذ حافظ حکمی-پرستً ريَی طارمیری-محمذرضا سالک

فارسی  -استاد علی اکبر ابراّیوی
عباس تًسلی -پرستً ريَی طارمیری -عرفان کاٍَ -محمذرضا سالک-
عبذالحسیه ریحاوی-سیذٌ فروًش حسیىی-محمذعلی سخىذان

هذیریت اسٌاد ٍ گسارشًَیسی هالی – استاد هرین اکبرزادُ
شبىم کارگر-حسیه آزادياری-احمذ وکًراد-امیذ حیذری

کلیات علن اقتصاد -استاد هحبی خَاُ
علی ابًمحمذ-سیذ جمال رضًی-محمذعلی سخىذان-عرفان کاٍَ

اصَل علن اقتصاد -استاد هحبی خَاُ
مُذی امیر جُادی-محمذ حافظ حکمی

برًاهِ ریسی تَسعِ  -استاد هحبی خَاُ
فائسٌ معتمذی

رٍاًطٌاسی کار -استاد جاللی
ویکساد اسذی-مُسا بُمه دار-محبًبٍ حسه پًر فتیذٌ

تجسیِ ٍ تحلیل ٍ طراحی سیستن -استاد ضواعی زٍارُ
رضا حاتمی مسکًوی

اًقالب اسالهی ایراى -استاد گَّری

حاویٍ آقاسی-امیه بابایی-مًسی قربان زادٌ -امیر حمذاد

هذیریت هالی پیطرفتِ -استاد ًادر اسذی
فرزاد جباری-رسًل وعمتی -مًسی قربان زادٌ

تفسیر هَضَعی قرآى -استاد طاّرُ صادقی
عاطفٍ محمذی-مریم امیىی

داًص خاًَادُ ٍ جوعیت -استاد طاّرُ صادقی
فاطمٍ یاری

