برنامه کالسی رشته مدیریت بازرگانی
ساعت کالس

شنبه

نيمسال اول 96-97
کالس

یکشنبه

کالس

مبانی سازمان
( نجم دینی )

102
**اصول حسابداری (1علیشیری)

8 – 9:30

اقتصاد خرد ( نجم دینی )

9:45 – 11:15

دوشنبه

**تحقیق در عملیات(1فدایی )

102

401
کاربردکامیپوتر بازرگانی عادی
( مصلی نژاد)

**تحقیق در عملیات(1فدایی )

11:30 – 13

تحقیق در عملیات(2فدایی )

401

13:00-14:30

401

**اصول حسابداری(2علیشیری )

401

401

کالس

**اصول حسابداری 3
(علیشیری )

**حسابداری صنعتی1
( علیشیری )

سایت

401

سه شنبه

کالس

زبان تخصصی اقتصادو
مدیریت(منصوری)
*اقتصاد کالن( دکتر توفیق)
*مدیریت مالی( ()1وصال )

203
301
101

**اصول حسابداری (2علیشیری)
زبان تخصصی ( )1بازرگانی تجمیع
( منصوری)
* مبانی کارافرینی ( دکتر توفیق)
* مدیریت مالی(()1وصال )

401
203
301
101

زبان تخصصی ( )1بازرگانی عادی
( منصوری)
مدیریت مالی(()2وصال )

203

حسابرسی (1علیشیری)

401

*مدیریت منابع انسانی( دکترموغلی )

600

**حسابداری صنعتی (1علیشیری )

401

تجزیه و تحلیل ( دکترموغلی )

600

روانشناسی سازمانی ( نوروزی )

402

مدیریت رفتارسازمانی(دکتر موغلی )

600

101

401

16:15 – 17:45

**اصول حسابداری(3علیشیری )
**ریاضیات پایه ( 2مرادی )
بازاریابی بین الملل ( شیر دل )

401
101
301

توسعه اقتصادی ( شیرپور )
احکام کسب و کار ب وص عادی
( شیر دل)
**اصول حسابداری (1علیشیری)

301
401

**ریاضیات پایه (1مرادی )
مبانی بانکداری ( شیر دل )

101
301

آمار و احتماالت  (1جعفریان)
*تجارت الکترونیک (  ) 1مهرابی
مالیه عمومی ( شیر پور )

105
302
103

**ریاضیات پایه ( 1مرادی )

101

مبانی مدیریت بازرگانی ( مهرابی)
بازار یابی و مدیریت بازار ( شیر دل )
*کنترل بودجه (شیرپور)

302
301
103

18 - 19:30

* زمان برگزاری کالس های دکتر موغلی متعاقبا اعالم میگردد ضمنا تمامی کالسهای دکتر موغلی در ساختمان آزمایشگاه مرکزی ( کالس  ) 600برگزار میگردد /.
** کالسهای ستاره دار استاد علیشیری مرادی و فدائی و دکتر وصال در هفته دو جلسه برگزارمیگردد/.
*کالس تجارت الکترونیک  1با توجه به اینکه منبع متفاوت می باشد بصورت یکهفته در میان برگزار میگردد ( یکهفته مدیریت بازرگانی عادی و یکهفته مدیریت بازرگانی تجمیع )
*کالسهای دکتر توفیق بصورت یکهفته در میان برگزار می گردد /.

مبانی روش تحقیق(نوروزی)

402

**ریاضیات پایه ( 2مرادی )

14:30 – 16

جهت اگاهی از دروس حضوری که در برنامه کالسی نمی باشد به وبالگ مدیریت حسابداری به ادرس  www.accman.blog.irمراجعه فرمایید

101

چهارشنبه

کالس

103

