
پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

اطالػات ٍ ارتباطات واربرد فٌاٍری 20-18چْارضٌبِپَراضراف12خریذ ٍ فرٍش الىترًٍیىی

هذیریت بازاریابی18-16دٍضٌبِصفرلی11فٌَى فرٍش

هذیریت بازاریابی18-15چْارضٌبِگراهی12طراخی ٍ چیذهاى فرٍضگاُ

.........جَادی102وارٍرزی

...20یه درس از گرٍُ هؼارف

...20یه درس از هْارت هطترن

...20یه درس از هْارت هطترن

...30زباى خارجی ػوَهی

:جوغ ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا با .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)ًام واربری 

داًص خاًَادُ - اخالق اسالهی- 1اًذیطِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی ػوَهی- فارسی- ٍ جوؼیت

هْارتْا ٍ لَاًیي - واربرد فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- خذهات الىترًٍیه- وسب ٍ وار

هْارتْا ٍ لَاًیي - واربرد فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- خذهات الىترًٍیه- وسب ٍ وار
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بِ دلخَاُ
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پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

اطالػات ٍ ارتباطات واربرد فٌاٍری 18-15چْارضٌبِپَراضراف12خریذ ٍ فرٍش الىترًٍیىی

هذیریت بازاریابی20-18دٍضٌبِصفرلی11فٌَى فرٍش

هذیریت بازاریابی21-18چْارضٌبِگراهی12طراخی ٍ چیذهاى فرٍضگاُ

.........جَادی102وارٍرزی

...20یه درس از گرٍُ هؼارف

...20یه درس از هْارت هطترن

...20یه درس از هْارت هطترن

...30زباى خارجی ػوَهی

:جوغ ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا با .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)ًام واربری 

داًص خاًَادُ ٍ - اخالق اسالهی- 1اًذیطِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی ػوَهی- فارسی- جوؼیت

هْارتْا ٍ لَاًیي - واربرد فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- خذهات الىترًٍیه- وسب ٍ وار

هْارتْا ٍ لَاًیي - واربرد فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- خذهات الىترًٍیه- وسب ٍ وار
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بِ دلخَاُ

          B:         گروه302:  کاردانی          کد رشته:       مقطع4:       ترم98مهر: مدیریت کسب و کار    ورودی:رشته تحصیلی



پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

 وسب ٍ وار هْارتْا ٍ لَاًیي18-16دٍضٌبِهیر سیذحسیي01برًاهِ ریسی طراحی وسب ٍ وار

...20-18چْارضٌبِپَراضراف20ًمص ٍ جایگاُ ٍاحذّای صٌفی وَچه ٍ هتَسط

هباًی سازهاى هذیریت16-14چْارضٌبِآریاى هْر11سرپرستی ٍاحذّای وسب ٍ وار

...18-16چْارضٌبِایجی20اصَل ٍ هباًی زًجیرُ تاهیي

..........پرپٌچی102وارٍرزی

...20-18دٍضٌبِػباسی20ریاضی پیص

...30زباى خارجی ػوَهی

...20یه درس از گرٍُ هؼارف

...20یه درس از هْارت هطترن

:جوغ ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا با .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)ًام واربری 
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بِ دلخَاُ

هْارتْا ٍ لَاًیي - واربرد فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- خذهات الىترًٍیه- وسب ٍ وار

داًص خاًَادُ ٍ - اخالق اسالهی- 1اًذیطِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی ػوَهی- فارسی- جوؼیت



پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

...20-18سِ ضٌبِجْاًطاّی30لَاًیي ٍهمررات ػوَهی

... 21-18چْارضٌبِاختری30لاًَى ًظام صٌفی ٍ آئیي ًاهِ ّای اجرایی آى

... 18-15دٍضٌبِاختری30لَاًیي ایوٌی ٍ بْذاضتی در ٍاحذّای صٌفی

...18-16سِ ضٌبِگیتی ًَرد20همررات استاًذارد ٍ وٌترل ویفیت

...18-16چْارضٌبِآریاى هْر11هذیریت بازاریابی

...30زباى خارجی ػوَهی

...20یه دس از هْارت هطترن

جوغ ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا با .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)ًام واربری 
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       A:             گروه304:  کاردانی             کد رشته:             مقطع2:             ترم99مهر : مدیریت کسب وکار                ورودی: رشته تحصیلی

هْارتْا ٍ لَاًیي - واربرد فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- خذهات الىترًٍیه- وسب ٍ وار

بِ دلخَاُ



پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

...18-16سِ ضٌبِجْاًطاّی30لَاًیي ٍهمررات ػوَهی

... 18-15چْارضٌبِاختری30لاًَى ًظام صٌفی ٍ آئیي ًاهِ ّای اجرایی آى

... 21-18دٍضٌبِاختری30لَاًیي ایوٌی ٍ بْذاضتی در ٍاحذّای صٌفی

...20-18سِ ضٌبِگیتی ًَرد20همررات استاًذارد ٍ وٌترل ویفیت

...20-18چْارضٌبِآریاى هْر11هذیریت بازاریابی

....30زباى خارجی ػوَهی

...20یه درس از هْارت هطترن

جوغ ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا با .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)ًام واربری 

18

       B:            گروه305:  کاردانی             کد رشته:             مقطع2:             ترم99مهر : مدیریت کسب وکار               ورودی: رشته تحصیلی

بِ دلخَاُ

هْارتْا ٍ لَاًیي - واربرد فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اخالق حرفِ ای- خذهات الىترًٍیه- وسب ٍ وار



پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

.........پَراضراف01واربیٌی

... 20-18چْارضٌبِػباسی20آهار

... 21-18دٍضٌبِهرادی30اصَل حسابذاری

...16-13چْارضٌبِایجی30اصَل ػلن التصاد

...20-18سِ ضٌبِدیذُ باى20وسب ٍ وار از دیذگاُ اسالم

... 18-16سِ ضٌبِپَراضراف20هطتری هذاری

...18-16دٍضٌبِپَراضراف20هباًی سازهاى ٍ هذیریت

هحوذی: آلایاى

حاجی ػلیسادُ: خاًوْا

جوغ ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا با .  لرار هیگیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتگی بر رٍی سایت هروس .  هی باضذ99.11.25ضرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتگی از 

.ٍارد ضَیذ (ضوارُ ضٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)ًام واربری 
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         306:  کاردانی            کد رشته:           مقطع1:           ترم99بهمن :مدیریت کسب وکار            ورودی: رشته تحصیلی

... 18-16چْارضٌب01ِتربیت بذًی

 


