
 

دروس ارائه شده برای ترم  98مقطع کاردانی  ورودی مهر  کسب و کار رشته دانشجویان گرامـی

 طبق جدول زیر ارائه گردیده است. 99 بهمن

 :خواهشمند است قبل از ثبت نام نکات ذیل مدنظر قرار گیرد     

 

 11/04/1400لغایت  29/03/1400امتحانات //99ماه  بهمن 25از شنبه  شروع کالسها/ -1

جو و چنانچه دانش رعایت دروس پیشنیاز الزامی است دانشجویان گرامی در نظر داشته باشید -2

شد باید حتما به این نکته که درس گذرانده نشده، پیش نیاز درسی یا غیبت موجه  مردود ودرسی را 

داشته باشد، باتوجه به اینکه سامانه هم آوا دروس پیشنیاز را در نظر نمی توجه دیگر بوده یا خیر 

به عهده دانشجو می  رعایت این مهمعدم  گیرد و به دانشجو امکان انتخاب واحد دروس را میدهد

 باشد.

ترم ) مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشجویانی که ترم گذشتهطبق قوانین و  -3

واحد انتخاب واحد  14از  بیشنباید  و بودهبوده، مشروط  12تر از معدلشان پایین( 99مهر

 نمایند.

 هدانشجویان گرامی در نظر داشته باشید قبل از شروع انتخاب واحد حتماً  در سامانه هم آوا ب -4

 بروزرسانی نیمرخ تحصیلی( –)قسمت دسترسی روزرسانی  انجام شود 

با مراجعه به حساب کاربری خود )در سامانه هم آوا( قسمت انتخاب واحد نسبت  دانشجو می تواند -5

 به انتخاب واحد و پرداخت شهریه ترم جاری اقدام نماید.

 عمومی را اخذ نمایند. عالوه بر دروس تخصصی، دروس مهارت مشترک ودانشجویان می توانند  -6

 انتخاب واحد می باشد. خودکار عدم پرداخت شهریه در ساعات اولیه انتخاب واحد مساوی با حذف -7

 الزم به ذکر است کسانی که در مقطع کاردانی درس دانش خانواده قابل توجه دانشجویان کارشناسی -8

 کارشناسی این درس را اخذ نمایند.را نگذرانده اند ضروری است در مقطع و جمعیت(  )تنظیم خانواده
 

 است. رشته کاردانی آن ها غیر مرتبطکه شامل دانشجویانی می باشد  دروس جبرانی -9



 (981)98 مهر کاردانی مدیریت کسب و کار ورودی – 99بهمن برنامه ترم 

 

 

 روز ساعت نام استاد دروس پیشنیاز
تعداد 

 واحد
 نام درس

15:30-20:30 کالنتر -  خرید و فروش الکترونیک  3 دوشنبه 

16-20 عباس زاده مدیریت بازاریابی  فنون فروش 2 چهارشنبه 

13-20 کالنتر مدیریت بازاریابی  طراحی و چیدمان فروشگاه 3 یکشنبه 

 پروژه 2 - - شرفی نژاد -

2کارورزی 2 - - عباس زاده 1کارورزی  

2کارورزی 2 - - تیموری 1کارورزی  

 1کارورزی
هدایت 

 نظری
2کارورزی 2 - -  

 99بهمن ماه دروس عمومی  مقطع کاردانی برنامه 

 نام درس
تعداد 

 واحد
 نام استاد ساعت روز

 ایرانمنش 14-16 چهارشنبه 2 1اندیشه اسالمی 

 ریاضی 16-18 شنبه 2 اخالق اسالمی

 ریاضی 18-20 یکشنبه 2 اخالق اسالمی

 رادانصاری  16-18 چهارشنبه 2 دانش خانواده )آقایان(

 ریاضی 14-16 شنبه 2 دانش خانواده )بانوان(

 برهانی 18-20 شنبه 1 تربیت بدنی

 برهانی 16-18 یکشنبه 1 تربیت بدنی

 فیضی 14-17 شنبه 3 فارسی

 آریا 17-20 شنبه 3 زبان خارجی عمومی

 99بهمن ماه    رشته کسب و کار مقطع کاردانی برنامه دروس مهارت مشترک 

 آل قیس 14-16 چهارشنبه 2 اخالق حرفه ای 

 حسینی 16-18 شنبه 2 خدمات الکترونیک

 هدایت نظری 8-10 چهارشنبه 2 مهارت ها و قوانین کسب و کار 

 حسینی 14-16 شنبه 2 کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات


