کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی
لینک ورود به کالس

ردیف

عنوان درس

واحد

نام استاد

روز و ساعت کالس

تاریخ امتحان

1

اصول حسابداری1

 3ن-پایه

علیرضا باقر پور

یکشنبه 11-02

12-10 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rzetga05guaj/

2

مبانی سازمان و مدیریت

3ن-اصلی

طوفان رستمی نژاد

شنبه 11-11/32

11-11 * 99/12/02

http://lms.iauq.ac.ir/Trostaminezhad

3

ریاضیات و کاربردآن در مدیریت 1

-3پایه

سمانه داودی

سه شنبه 12-10/11

11-11 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rvwxy5y02q2i

4

زبان خارجی عمومی

 -3عموم

زهرا تقی زاده

چهار شنبه 12 -10/32

1-12 * 99/12/01

http://lms.iauq.ac.ir/Ztaghizadeh

5

فارسی عمومی

-3عموم

غالمرضا کاظمی

چهار شنبه 11-11

1-12 * 99/12/01

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rbc9v1n2oviy/

6

اندیشه اسالمی 1

-0عموم

ابوالفضل احمدی مهر

دو شنبه 12 -10

1-12 * 99/1/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r5qecixz1qse/

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
ردیف

عنوان درس

واحد

نام استاد

روز و ساعت کالس

تاریخ امتحان

1

اصول حسابداری1

 3ن-پایه

علیرضا باقر پور

یکشنبه 11-02

12-10 * 99/12/11

لینک ورود به کالس
https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rzetga05guaj/

2

ریاضی پایه

 3پایه

سمانه داودی

سه شنبه 12 -10/11

11-11 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rvwxy5y02q2i

3

اصول و مبانی مدیریت ازدیدگاه اسالم

 3پایه

غالمرضا ساجدی

یکشنبه 11 - 11/11

11-19 * 99/12/11

http://lms.iauq.ac.ir/Sajedi

4

احکام کسب و کار

3پایه

مصطفی کوهساری

سه شنبه 11 -11

12-10 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rtstz6vgmh2s/

5

زبان خارجی عمومی

 -3عموم

زهرا تقی زاده

چهار شنبه 12 -10/32

1 -12 * 99/12/01

http://lms.iauq.ac.ir/Ztaghizadeh

6

اندیشه اسالمی 1

-0عموم

ابوالفضل احمدی مهر

دو شنبه 12 -10

1 -12 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r5qecixz1qse/

7

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

3

سمانه داودی

سه شنبه 12 – 10/11

11 -11 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rvwxy5y02q2i

کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی
ردیف

عنوان درس

واحد

نام استاد

روز و ساعت کالس

تاریخ امتحان

1

اصول حسابداری1

 3ن-پایه

علیرضا باقر پور

یکشنبه 11-02

12 -10 * 99/12/11

لینک ورود به کالس
https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rzetga05guaj/

2

ریاضیات پایه

 3پایه

سمانه داودی

سه شنبه 12 -10/11

11 -11 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rvwxy5y02q2i

3

مبانی سازمان ومدیریت

 3پایه

طوفان رستمی نژاد

شنبه 11 - 11/32

11 -211* 99/12/02

http://lms.iauq.ac.ir/Trostaminezhad

4

احکام کسب و کار

3پایه

مصطفی کوهساری

سه شنبه 11-11

12 -10 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rtstz6vgmh2s/

5

اصول و مبانی مدیریت ازدیدگاه اسالم

 3پایه

غالمرضا ساجدی

یکشنبه 11 – 11/11

11 -19 * 99/12/11

http://lms.iauq.ac.ir/Sajedi

6

زبان خارجی عمومی

 -3عموم

زهرا تقی زاده

چهار شنبه 12 -10/32

1 -12 * 99/12/01

http://lms.iauq.ac.ir/Ztaghizadeh

کارشناسی پیوسته مدیریت مالی
لینک ورود به کالس

ردیف

عنوان درس

واحد

نام استاد

روز و ساعت کالس

تاریخ امتحان

1

اصول حسابداری1

 3ن-پایه

علیرضا باقر پور

یکشنبه 11-02

12 -10 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rzetga05guaj/

2

ریاضیات و کاربردآن در مدیریت 1

-3پایه

سمانه داودی

سه شنبه 12 -10/11

11 -11 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rvwxy5y02q2i

3

مبانی سازمان ومدیریت

 3پایه

طوفان رستمی نژاد

شنبه 11 - 11/32

11-11* 99/12/02

http://lms.iauq.ac.ir/Trostaminezhad

4

کامپیوتر وکاربرد آن در مدیریت

1-0پایه

محمد موحدیان

سه شنبه 1/32-12

11 -11 * 99/12/01

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/ruzspw61lpam/

5

متون مالی 1

 0تخصص

علیرضا با قرپور

دوشنبه 11-11

11-11 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r9eo0jblllii/

6

زبان خارجی عمومی

 -3عموم

زهرا تقی زاده

چهار شنبه 12-10/32

1 -12 * 99/12/01

http://lms.iauq.ac.ir/Ztaghizadeh

7

اندیشه اسالمی 1

-0عموم

ابوالفضل احمدی مهر

دو شنبه 12 -10

1 -12 * 99/1/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r5qecixz1qse/

کاردانی پیوسته امور اداری
لینک ورود به کالس

ردیف

عنوان درس

واحد

نام استاد

روز و ساعت کالس

تاریخ امتحان

1

حقوق اساسی

0

مصطفی کوهساری

یکشنبه 11 -11

11 -11 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rz08b2c2tw9t/

2

جامعه شناسی عمومی

0

ابوالقاسم یساقی

یکشنبه 13-11

12 -10 * 99/12/03

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rzk4ff9fl8ed/

3

اصول سازماندهی

0

طوفان رستمی نژاد

دوشنبه 11 -11

11 -11 * 99/12/11

http://lms.iauq.ac.ir/Trostaminezhad

4

اصول برنامه ریزی

0

طوفان رستمی نژاد

دوشنبه 11 -19

11 -11 * 99/12/11

http://lms.iauq.ac.ir/Trostaminezhad

5

مبانی علم اداره

0

غالمرضا ساجدی

یکشنبه 11/32 -19

11 -11 * 99/12/11

http://lms.iauq.ac.ir/Sajedi

6

فارسی عمومی

3

غالمرضا کاظمی

چهارشنبه 11 -11

1 -12 * 99/12/01

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rbc9v1n2oviy/

7

اندیشه اسالمی 1

-0عموم

ابوالفضل احمدی مهر

دو شنبه 12 -10

1 -12 * 99/1/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r5qecixz1qse/

8

کاربرد رایانه در امور اداری ()1

0

محمد موحدیان

سه شنبه 1/32 -12

11 -11 * 99/12/01

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/ruzspw61lpam/

کارشناسی نا پیوسته مدیریت دولتی
لینک ورود به کالس

ردیف

عنوان درس

واحد

نام استاد

روز و ساعت کالس

تاریخ امتحان

1

اقتصاد کالن

3پایه

محمدحسن جباری

دوشنبه 11/32- 11/11

11 -11 * 99/12/01

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rrn8p3mm99z1/

2

مدیریت منابع انسانی

3اصلی

حسین قدمی

یکشنبه 11 - 19/11

11 -11 * 99/12/19

http://lms.iauq.ac.ir/ghadami

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت ()1

3پایه

هدی صفاران

چهار شنبه 11 -19/11

11 -11 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rpp5yr1n1lrk

4

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ()1

 3پایه

سمانه داودی

سه شنبه 12 -10/11

11 -11 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rvwxy5y02q2i

5

مدیریت تطبیقی

 3تخصص

طوفان رستمی نژاد

سه شنبه 11 - 11/11

11 -11 * 99/12/01

http://lms.iauq.ac.ir/Trostaminezhad

6

اندیشه اسالمی 0

 0عمومی

ابوالفضل احمدی مهر

دوشنبه 1 -12

1 -12 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rvl79066h559/

7

ورزش  ( 1برادران)

 1عمومی

امین کیان مهر

شنبه 9/32 -11

11 -19 * 99/12/12

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rw6jppqvm7l9/

ورزش  ( 1خواهران)

 1عمومی

سمبه ابوالحسن زاده

شنبه 11 – 19

اعالم خواهد شد

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rguktrls3vp8

کاردانی پیوسته حسابداری
لینک ورود به کالس

ردیف

عنوان درس

واحد

نام استاد

روز و ساعت کالس

تاریخ امتحان

1

اصول حسابداری1

 3ن-پایه

علیرضا باقر پور

یکشنبه 11 -02

12 -10 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rzetga05guaj/

2

مبانی کامپیوتر

1-1

محمد موحدیان

سه شنبه 1/32 -12

11 -11 * 99/12/01

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/ruzspw61lpam/

3

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

0

یونس زندالف

سه شنبه 11 -11

11 -11 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rth3gosekn0j/

4

کلیات حقوق

0

حسین ولی دخت

شنبه 13 -11

11 -11 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rfko7c4zltwd/

5

زبان خارجی عمومی

 -3عموم

زهرا تقی زاده

چهار شنبه 12 -10/32

1 -12 * 99/12/01

http://lms.iauq.ac.ir/Ztaghizadeh

6

اندیشه اسالمی 1

 -0عموم

ابوالفضل احمدی مهر

دو شنبه 12 -10

1 -12 * 99/1/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r5qecixz1qse/

7

فارسی عمومی

3

غالمرضا کاظمی

چهارشنبه 11 - 11

1 -12 * 99/12/01

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rbc9v1n2oviy/

کارشناسی نا یوسته حسابداری
لینک ورود به کالس

ردیف

عنوان درس

واحد

نام استاد

روز و ساعت کالس

تاریخ امتحان

1

حسابداری میانه 0

 1تخصص

قاسم مشتاقی

دوشنبه 11/32 - 11/32

11 -11 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rus6j4xf0urh/

2

مالیه عمومی

 0اصلی

جواد رحیم

سه شنبه 11 -11

12 -10 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rue8k8rmrpa2/

3

پول و ارز و بانکداری

 0اصلی

جواد رحیم

سه شنبه 10/32 - 11/11

11 -11 * 99/12/02

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r7g6ohebnkxx/

4

امور مالی بین المللی

 0اصلی

جواد رحیم

یکشنبه 13 -11

11 -11 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rca00j2feewm/

5

ریاضی کاربردی

 3پایه

سمانه داودی

سه شنبه 12 - 10/11

11 -11 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rlj6u2edu80d/

6

مدیریت مالی 1

 3اصلی

جواد رحیم

یکشنبه 11 - 19/32

11 -11 * 99/12/01

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r5knfwawylnl/

7

اندیشه اسالمی 0

0عمومی

ابوالفضل احمدی مهر

دوشنبه 1 -12

1 -12 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rvl79066h559/

کارشناسی پیوسته حسابداری
لینک ورود به کالس

ردیف

عنوان درس

واحد

نام استاد

روز و ساعت کالس

تاریخ امتحان

1

اصول حسابداری1

 3ن-پایه

علیرضا باقر پور

یکشنبه 11 -02

12 -10 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rzetga05guaj/

2

اقتصاد خرد

 3پایه

حسین قدمی

سه شنبه 11 -19/32

11 -11 * 99/12/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r6fm7z4b01uo/

3

ریاضی کاربردی 1

 3پایه

سمانه داودی

سه شنبه 12 - 10/11

11 -11 * 99/12/00

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rvwxy5y02q2i

4

رفتار سازمانی

 3پایه

هایده هاشمی زاده

یکشنه 10/11 -11

1 -12 * 99/12/03

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/rqj4tqke433d/

5

زبان خارجی عمومی

 -3عموم

زهرا تقی زاده

چهار شنبه 12 -10/32

1 -12 * 99/12/01

http://lms.iauq.ac.ir/Ztaghizadeh

6

اندیشه اسالمی 1

-0عموم

ابوالفضل احمدی مهر

دو شنبه 12 -10

1 -12 * 99/1/11

https://vadavc17.iauec.ac.ir:443/r5qecixz1qse/

