
رشته مربیگریفرعیرشته حسابداریفرعیرشته تربیت بدنیفرعیرشته حسابداریفرعی

بدمینتون - (3)ورزش انفرادی فیزیولوژی ورزشی(1)بهایابی 12:00

حقوق ورزشیشطرنج14:00

تنیس - (3)ورزش اتفرادی کاربرد رایانه در حسابداریحقوق کار16:00

مباحث جاری در حسابداریزبان فنی8:00

بیوشیمی10:00

تنظیم و کنترل بودجه دولتیتهیه و کاربرد تجهیزات ورزشی16:00

(2)مالیاتی 8:00

فیزیک عمومی(2)حسابداری پیشرفته سنجش و ارزشیابی در ورزش12:00

زبان تخصصیمدیریت تولیدورزش در آب14:00

(ژیمناستیک)تربیت بدنی 3051تربیت بدنی12:00

ورزش یک14:00

اقتصاد خرد16:00

تنیس و بدمینتون - (1)ورزش انفرادی (3)حسابداری صنعتی 8:00

تمرین با وزنهتمرینات با وزنهآشنایی با بورس و ارواق بهادار10:00

نگهداری اماکن و تجهیزاتکنترل های داخلی16:00

(1)اندیشه اسالمی (1)اندیشه اسالمی 8:00

تاریخ تحلیلی اسالمتاریخ تحلیلی اسالم12:00

زبان فارسیزبان فارسی14:00

آناتومی و فیزیولوژی انسان(1)حسابداری پیشرفته 12:00

کبدی(2)بهایابی 14:00

فیزیک عمومیکارگاه حسابداری16:00

بازار پول و سرمایه8:00

مبانی عمومی رایانه10:00

حرکت شناسی3049(2)حسابداری شرکت ها 16:00

بیومکانیک ورزشیماساژ ورزشی8:00

امور مالی بین المللحرکات اصالحی12:00

آمار در تربیت بدنیشنا14:00

دوره کارشناسیدوره کاردانی

گروه آموزشی علوم انسانی - 401برنامه امتحانات نمیسال 

10/25شنبه 

10/21سه شنبه 

10/22چهارشنبه 

10/23پنجشنبه 

10/26یکشنبه

10/27دوشنبه 

ساعتتاریخ

10/18شنبه 

10/19یکشنبه 

10/20دوشنبه 



مدیریت مالی حقوق تجارت12:00

حسابداری حقوق و دستمزد14:00
مدیریت کسب و کاریادگیری حرکتی3047حسابداری میانهویژه16:00

(2)حسابرسی روانشناسی ورزشی8:00

نرم افزار های تخصصی در ورزش(2)پژوهش عملیاتی 10:00

کاربرد نرم افزار در ورزش(2)حسابداری مالی 16:00

(2)اندیشه اسالمی (2)اندیشه اسالمی 8:00

(اخالق کاربردی)آیین زندگی(اخالق کاربردی)آیین زندگی12:00

تفسیر موضوعی قرآنتفسیر موضوعی قرآنکارآفرینی9126کارآفرینی14:00

فوتبال و والیبال - (1)ورزش اجتماعی تغذیه ورزشینرم افزارهای تخصصی در حسابداری12:00

اقتصادکالنبرنامه ریزی تمرین14:003046

آسیب شناسی ورزشیریاضی عمومی16:00

(1)پژوهش عملیاتی (1)حسابداری شرکت ها 8:00

پروژه مالی آناتومی انسان10:00

زبان فنی(1)مالیاتی 16:00

بهداشت ورزشیآمار و احتماالتروش های آموزش در ورزش8:00

یادگیری و اجرای مهارت هاحسابداری دولتی12:00

ورزش کودکان(1)مالی 14:00

پول، ارز و بانکداری(1)حسابداری مالی 12:00

سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادارریاضی و مقدمات آمار14:003031

اصول سرپرستی در تربیت بدنی3041اخالق حرفه ای 16:00

زبان تخصصیاخالق حرفه ای8:00

بیوشیمی(1)حسابداری مالی پیشرفته 10:00

فوتبال و والیبال - (3)ورزش اجتماعی نجات غریق حسابداری پیمانکاری16:00

دانش خانوادهدانش خانواده8:00

زبان خارجهزبان خارجه12:00

انقالب اسالمی ایرانانقالب اسالمی ایران14:00

ترم چهارم کارشناسی حسابداریترم چهار کاردانی حسابداری و تربیت بدنیراهنمای جدول

ترم دو کارشناسی مربیگری ورزشیترم یک کارشناسی حسابداری و مربیگریترم یک کاردانی حسابداری و تربیت بدنی

مشترک برای دو ترمترم دوم کارشناسی حسابداری و تربیت بدنیترم دو کاردانی  حسابداری و تربیت بدنی

کالس های مجتمع شده= فرعی  *ترم سوم کارشناسی حسابداریترم سه کاردانی حسابداری و تربیت بدنی
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11/03یکشنبه
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