کاردانی حسابداری مالی ورودی نیمسال اول 94-93

ًبم درط
حسبثذاری پیوبًکبری
حسبثذاری هبلیبتی
اصَل تٌظین ٍ کٌتزل ثَدجِ هَسسبت
حسبثذاری هبلی
کبرثزد فٌبٍری اطالػبت در ارتجبطبت
هْبرتْب ٍ لَاًیي کست ٍ کبر
پزٍصُ هبلی
کبرٍرسی 2
تزثیت ثذًی
کاردانی حسابداری دولتی ورودی نیمسال اول 94-93
داًص خبًَادُ ٍ جوؼیت
کبرثزد فٌبٍری اطالػبت در ارتجبطبت
حسبثزسی دٍلتی
اصَل ثزًبهِ ریشی ٍ کٌتزل ثَدجِ دٍلتی
حسبثذاری دٍلتی 2
پزٍصُ دٍلتی
کبرٍرسی 2
مالیه عمىمی
مهارت ها و قىانین کسب و کار
اندیشه اسالمی 1
تربیت بدنی1

کاردانی حسابداری مالی ورودی نیمسال دوم 94-93
کبرآفزیٌی
رٍضْبی آهبری
سثبى تخصصی
هذیزیت هبلی
هذیزیت اسٌبد ٍ گشارش ًَیسی هبلی
حسبثذاری ثْبی توبم ضذُ 1
سیستن سفبرضبت خزیذ ٍ اًجبرداری
حسبثذاری ضزکتْبی سْبهی
کبرثزد رایبًِ در حسبثذاری

کاردانی حسابداری دولتی ورودی نیمسال اول 95-94
کبرثزد فٌبٍری اطالػبت در ارتجبطبت
التصبد کالى
سثبى ػوَهی
آضٌبیی ثب دفبع همذط
اصَل حسبثزسی
ریبضیبت ٍکبرثزد آى در حسبثذاری
حسبثذاری ضزکت ّبی غیزسْبهی
کبرٍرسی1
تزثیت ثذًی 1

کارشناسی حسابداری دولتی ورودی نیمسال اول 94-93
تبریخ اسالم
تفسیز هَضَػی لزآى
کبرٍرسی2
تحلیل لَاًیي ٍ همزرات هبلی دٍلتی2
هذیزیت هبلی دٍلتی
حسبثذاری دٍلتی تطجیمی
حسبثذاری هلی
ثَدجِ ریشی ػولیبتی
پزٍصُ دٍلتی
ورزش 1

کارشناسی حسابداری مالی ورودی نیمسال اول 94-93
تاریخ اسالم
ورزش 1
تفسیر موضوعی قرآن
کارورزی 2
حسابذاری مالی پیشرفته 2
مباحث جاری در حسابذاری مالی
کاربرد استانذارد های حسابذاری
زبان تخصصی 2
حسابذاری تلفیقی
پروژه مالی
ورزش 1

کارشناسی حسابداری مالی ورودی نیمسال دوم 94-93
پضٍّص ػولیبتی 2
ثبسار پَل ٍ سزهبیِ
رٍش تحمیك در حسبثذاری
تجشیِ ٍ تحلیل طزاحی سیستن
سثبى تخصصی هبلی 1
هذیزیت ثبًکذاری ٍ ثیوِ
تجبرت الکتزًٍیک
حسبثذاری هبلی پیطزفتِ 1
حسبثذاری هَسسبت ٍ خذهبت ثبسرگبًی
تفسیز هَضَػی لزاى

کارشناسی حسابداری دولتی ورودی نیمسال دوم 94-93
پضٍّص ػولیبتی 2
ثبسار پَل ٍ سزهبیِ
رٍش تحمیك در حسبثذاری
تجشیِ ٍ تحلیل طزاحی سیستن
هذیزیت ثبًکذاری ٍ ثیوِ
تحلیل لَاًیي ٍ همزرات هبلی -دٍلتی 1
اهَر هبلی ثیي الولل
حسبثذاری هَسسبت ٍ خذهبت ثبسرگبًی
هجبًی هذیزیت دٍلتی

کارشناسی حسابداری مالی ورودی نیمسال اول95-94
حسبثذاری هَسسبت خذهبتی ٍ ثبسرگبًی(ججزاًی)
اهبر ٍ کبرثزد آى در حسبثذاری
پضٍّص ػولیبتی 1
هجبًی هذیزیت ٍ سزهبیِ گذاری
هْبرت ّبی هسئلِ یبثی ٍ تصوین گیزی
اخالق حزفِ ای در تجبرت
رٍاًطٌبسی کبر
حسبثذاری هٌبثغ اًسبًی
کبرٍرسی 1
ٍرسش 1

کارشناسی حسابداری دولتی ورودی نیمسال اول95-94
حسبثذاری هَسسبت خذهبتی ٍ ثبسرگبًی(ججزاًی)
اهبر ٍ کبرثزد آى در حسبثذاری
پضٍّص ػولیبتی 1
هجبًی هذیزیت ٍ سزهبیِ گذاری
هْبرت ّبی هسئلِ یبثی ٍ تصوین گیزی
اخالق حزفِ ای در تجبرت
رٍاًطٌبسی کبر
هجبًی هذیزیت دٍلتی
کبرٍرسی 1
ٍرسش 1

کارشناسی مهندسی عمران -حمل و نقل شهری ورودی نیمسال اول 94- 93

ثزًبهِ ریشی ٍ کٌتزل پزٍصُ
التصبد حول ٍ ًمل
ارسیبثی هطبلؼبت ٍ پزٍصُّبی حول ٍ ًمل ٍ تزافیک
کبرگبُ ارسیبثی هطبلؼبت ٍ پزٍصُّبی حول ٍ ًمل ٍ تزافیک
پزٍصُ
کبرٍرسی2
اًذیطِ اسالهی2
هجبًی هٌْذسی تزافیک ٍ پزٍصُ(ججزاًی)
هجبًی طزاحی ٌّذسی راُّبی ضْز ٍ تمبطغّب(ججزاًی)

کاردانی فنی معماری شهری ورودی نیمسال اول 94- 93
ضیَُّبی ثزداضت ٍ هستٌذ سبسی
جشئیبت سبختوبى2
کبرآفزیٌی
کبرٍرسی2
کبرگبُ طزاحی هؼوبری2
ًمطِ ثزداری
هتزُ ثزآٍرد
آضٌبیی ثب ضَاثط ٍ همزرات سبخت ٍ سبس ضْزی
داًص خبًَادُ ٍ جوؼیت
آضٌبیی ثب دفبع همذط

کارشناسی مدیریت تبلیغات فرهنگی ورودی نیمسال اول95-94
کبرثزد ًزم افشارّبی فیلن سبسی
تحلیل هحتَای پیبم ّبی ارتجبطی
ضیَُ ّبی الٌبع ٍ تجلیغ
رفتبرضٌبسی ثبساریبثی
تصَیزثزداری
اًمالة اسالهی
اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ
کبرٍرسی 1
رٍاثط ػوَهی ٍ تجلیغبت (ججزاًی)

کاردانی امور فرهنگی ورودی نیمسال اول 94-93
اسطَرُ ضٌبسی
تجلیغبت فزٌّگی
تحَالت اجتوبػی هؼبصز ایزاى
فزٌّگ الَام
هفبخز فزٌّگی
اصَل سزپزستی
فٌبٍری اطالػبت ٍ ارتجبطبت
سثبى ػوَهی
کبرٍرسی 2

کاردانی امور فرهنگی ورودی نیمسال دوم 94-93
تجلیغبت فزٌّگی
ضیَُ ّبی اطالع رسبًی
رسبًِ ّبی تصَیزی ٍ فزٌّگ
سبسهبى ّب ٍ هزاکش فزٌّگی
سبسهبى ّبی هزدم ًْبد
ًظزسٌجی
فزٌّگ ػوَهی
فبرسی
تزثیت ثذًی 1

کاردانی امور فرهنگی ورودی نیمسال اول 95-94
هیزاث فزٌّگی ایزاى
صٌبیغ دستی ایزاى
هیزاث هؼٌَی فزٌّگی
گزدضگزی فزٌّگی
ٍثالگ ًَیسی
اصَل سزپزستی
اًذیطِ اسالهی
اهَر فزٌّگی ثبًَاى
کبرٍرسی 1
کاردانی مدیریت اموردفتری ورودی نیمسال اول 94-93
هذیزیت اسٌبد ٍ في ثبیگبًی
اصَل سزپزستی
اتَهبسیَى اداری اهَر دفتزی
هکبلوبت همذهبتی سثبى اًگلیسی
کبرسٌجی ٍ طزاحی گشارضبت تجشیِ ٍ تحلیل رٍش ّب ٍ سیستن ّب
فٌَى هکبتجبت اداری
کبرٍرسی 2
سیستمهای بایگانی

کاردانی مدیریت اموردفتری ورودی نیمسال دوم 94-93
هجبًی ثبساریبثی ٍ خزیذ ٍ ثجت اهَال
سثبى تخصصی
کبرآفزیٌی
حمَق اداری
ضیَُ ًگبرش
کبرثزد کبهپیَتز ٍ ًزم افشارّبی تخصصی
اصَل سیستن ّبی اًجبرداری
اًذیطِ اسالهی 1
هستٌذ سبسی
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده ورودی نیمسال اول 94-93

اًذیطِ اسالهی2
طزح هزهت ٍ احیبی ثٌبّب ٍ ثبفتّبی تبریخی
طزاحی ثٌبی فزٌّگی در ثبفت فزسَدُ
هجبًی ٍ رٍشّبی طزاحی ضْزی
طزاحی ثٌبی پبیذار ثب ػولکزد پیچیذُ در ثبفت فزسَدُ
کبرٍرسی2
آسیت ضٌبسی ثبفتْبی تبریخی ٍ فزسَدُ (ججزاًی)
هطبلؼِ ٍ ضٌبخت ثبفتْبی تبریخی ٍ فزسَدُ (ججزاًی)

مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده ورودی نیمسال دوم 94-93

اًذیطِ اسالهی2
طزح هزهت ٍ احیبی ثٌبّب ٍ ثبفتّبی تبریخی
طزاحی ثٌبی فزٌّگی در ثبفت فزسَدُ
هجبًی ٍ رٍشّبی طزاحی ضْزی
طزاحی ثٌبی پبیذار ثب ػولکزد پیچیذُ در ثبفت فزسَدُ
اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ
همبٍم سبسی ثٌبّبی ارسضوٌذ در ثزاثز سلشلِ
هطبلؼِ ٍ ضٌبخت ثبفتْبی تبریخی ٍ فزسَدُ (ججزاًی)
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده ورودی نیمسال اول 95-94

اًذیطِ اسالهی2
طزح هزهت ٍ احیبی ثٌبّب ٍ ثبفتّبی تبریخی
طزاحی ثٌبی فزٌّگی در ثبفت فزسَدُ
هجبًی ٍ رٍشّبی طزاحی ضْزی
کبرٍرسی 1
اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ
همبٍم سبسی ثٌبّبی ارسضوٌذ در ثزاثز سلشلِ
هطبلؼِ ٍ ضٌبخت ثبفتْبی تبریخی ٍ فزسَدُ (ججزاًی)

