
 

 

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
کد 
 گروه

 درسی
نرم افزار 

 اداري
 126 شنبه 30/15-30/20 بایگانی الکترونیکی اسناد 2 سعیدغفاري

سازماندهی و 
 اداره جلسات

 126 چهارشنبه 16-20 تنظیم زمان ،اصول مالقات وبرگزاري جلسات 2 قدردان

اصول راز 
 داري

 126 سه شنبه 18-20 سالمت اداري از منظر اسالم و همیت سازمانی 2 بهرام رضایی

اصول راز 
 داري

 126 یکشنبه 16-20 مهارت هاي ارتباطی 3 اصول الدینی

 آیین نگارش
محمدحسین 

 126 شنبه سه 16-18 اصول تنظیم صورتجلسات و تفاهم نامه 2 يدعلی مد

 126 یکشنبه 14-16 مستند سازي و طبقه بندي مدارك 2 قدردان 

    2کارورزي  2 نظري 1کارورزي

 

 

  توضیحات :

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات
واحد درسی و در صورت نداشتن  18) تا سقف 2دانشجویان ترم آخر ،در صورت داشتن درس (کارورزي -: توضیح اول -

 واحد درسی اخذ نمایند و فارغ التحصیل شوند. 24) میتوانند تاسقف  2درس ( کارورزي

 واحد میباشد.  74ي توضیح دوم: تعدادکل واحدهاي رشته  مدیریت اموردفتر -2

 -زبان عمومی-: کل دروس عمومی که دانشجویان می بایست  اخذ نمایندعبارتند از:فارسیتوضیح سوم -3

 واحد درسی میباشد 13میباشدکه جمعا بدنیدانش خانواده و تربیت  –اخالق -اندیشه

 

 

 

 

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

4ترم :  79مهرنیمسال ورودي :    

 واحد 15 جمع کل تعداد واحد :



 

 

  )97 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  اموردفتري نام رشته :    

4ترم :  79مهر:  نیمسال ورودي :    

 Bگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
کد 
 گروه

 درسی
نرم افزار 

 اداري
 127 پنجشنبه 14-18 بایگانی الکترونیکی اسناد 2 سلمانی

سازماندهی و 
 اداره جلسات

 127 جمعه 16-20 تنظیم زمان ،اصول مالقات وبرگزاري جلسات 2 نبی لو

اصول راز 
 داري

 127 جمعه 14-16 سالمت اداري از منظر اسالم و همیت سازمانی 2 قدردان

اصول راز 
 داري

 127 جمعه 8-12 مهارت هاي ارتباطی 3 نبی لو

 127 پنجشنبھ 18-20 اصول تنظیم صورتجلسات و تفاهم نامه 2 قدردان آیین نگارش

 127 جمعه 12-14 مداركمستند سازي و طبقه بندي  2 بهی فر 

  2کارورزي  2 نظري 1کارورزي
 1277 

127 
  

 واحد 15  جمع کل تعداد واحد : 


