
 

  

 

  توضیحات :

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

طبق زمانبندي (جدول فوق را   کد گروه درسیدانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا، در ) 11اعالم شده در سایت واحد 

 

 

 

  

 

 

  )98بهمن برنامه انتخاب واحد (نیمسال
کاردانیمقطع :  اموردفتري :  نام رشته    

2ترم :  98 مهرنیمسال ورودي :    
 Aگروه                      

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 122 چهارشنبه 16-18 فناوري اطالعات و ارتباطات 2 خیراتی ---
 122 دوشنبه 18-20 اصول سرپرستی 2 صدري ---

 122 دوشنبه 14-16 اصول آراستگی 2 مهرداد بیات ----

 122 شنبه 30/14-30/16 اصطالحات اداري و کاربرد آنها 2 عسگري ----

 122 دوشنبه 16-18 تکریم ارباب رجوع 2 شجاعی روابط عمومی

 122 سه شنبه 30/16-30/20 کاربرد نرم افزارهاي اداري 2 امی ---

 122 چهارشنبه 18-20 اصول رازداري و  حمیت سازمانی 2 نظري -----

 122 شنبه 17-20 زبان عمومی  3 مقیمی -----

 واحد 17 جمع کل تعداد واحد :



 

 

 

 

  توضیحات : 

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

طبق زمانبندي اعالم (جدول فوق را   کد گروه درسیدانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق  -1

 انتخاب واحد نمایند. آواسامانه آموزشی هم ، در ) 11شده در سایت واحد 

 

 

 

 

 

 

 Bگروه                          

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 123 پنجشنبه 17-19 فناوري اطالعات و ارتباطات 2 شاهقلی 

 123 جمعه 9-11 اصول سرپرستی 2 محمد غفاري 

 123 جمعه 11-13 اصول آراستگی 2 الناز بیات 

 123 پنجشنبه 15-17 اصطالحات اداري و کاربرد آنها 2 نائینی 

 123 جمعه 13-15 تکریم ارباب رجوع 2 بازیار روابط عمومی

 123 پنجشنبه 11-15 کاربرد نرم افزارهاي اداري 2 خیراتی 

 123 جمعه 15-17 اصول رازداري و  حمیت سازمانی 2 سپهریان 

 123 جمعه 17-20 زبان عمومی  3 موقاري 

  )98بهمن برنامه انتخاب واحد (نیمسال
کاردانیمقطع :  اموردفتري :  نام رشته    

2ترم :  98مهر نیمسال ورودي :    

 واحد 17 جمع کل تعداد واحد :



 

 

 

 

   

  توضیحات :

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

طبق زمانبندي اعالم (جدول فوق را   کد گروه درسیدانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق  -2

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا، در ) 11شده در سایت واحد 

 

  )98بهمن برنامه انتخاب واحد (نیمسال
کاردانیمقطع :  اموردفتري :  نام رشته    

2ترم :  98مهر نیمسال ورودي :    

 Cگروه                     

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 124 پنجشنبه 14-16 ارتباطاتفناوري اطالعات و  2 شاهقلی 

 124 پنجشنبه 12-14 اصول سرپرستی 2 مجبوبه بیات 

 124 جمعه 12-14 اصول آراستگی 2 قدردان 

 124 جمعه 16-18 اصطالحات اداري و کاربرد آنها 2 صباغی 

 124 جمعه 14-16 تکریم ارباب رجوع 2 نبی لو روابط عمومی

 124 پنجشنبه 16-20 کاربرد نرم افزارهاي اداري 2 امی 

 124 جمعه 18-20 اصول رازداري و  حمیت سازمانی 2 قاسمی خلعت 

 124 جمعه 9-12 زبان عمومی  3 مسن ابادي 

 واحد 17جمع کل تعداد واحد :


