
 )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 

مدیریت دفترينام رشته :  مقطع : کارشناسی  

3ترم :  97 بهمننیمسال ورودي :    

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه

 درسی
اصول و مراحل برنامه 

 ریزي
 207 جمعه 8-10 مدیریت منابع انسانی 2 قدردان

 207 جمعه 12-16 افکارسنجی مشتري 2 قاسمی خلعت عملیاتتحقیق در 

 207 پنج شنبه 17-20:30 سیستم هاي اطالعاتی مدیریت 2 فتحعلینایینی 

تشکیالت، روشها و 
 2 قدردان چارت سازمانی

چارچوب هاي استقرار اسناد 
 راهبردي

 207 جمعه 12-10

 207 جمعه 16-20 تنظیم تفاهم نامه 2 قدردان 

 207 پنج شنبه 15-17 2اندیشه اسالمی  2 زادهوهاب  

 
  1کارورزي 2 طرزي

و207
2070 

 

 

 

 یدیدانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرما

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

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

سقف تا  1درس کارورزيمی باشد می توانند همراه با  17زیر دانشجویانی که معدل ترم قبل آنها  -2

 .انتخاب نمایندواحد  14

 

 

 

 

 

 

 14 تعداد واحد: جمع 



 )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 

مدیریت دفترينام رشته :  مقطع : کارشناسی  

3ترم :  97بهمن نیمسال ورودي :    

 Bگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه

 درسی
اصول و مراحل 

 برنامه ریزي
 208 چهارشنبه 18-20 مدیریت منابع انسانی 2 جلیل زاده

 208 یکشنبه 16-20 افکارسنجی مشتري 2 شجاعی تحقیق در عملیات

سپاس  
 مقدم

 دوشنبه 17-20:30 سیستم هاي اطالعاتی مدیریت 2
208 

تشکیالت، روشها 
 2 الناز بیات و چارت سازمانی

چارچوب هاي استقرار اسناد 
 راهبردي

 یکشنبه 16-14
208 

 208 چهارشنبه 14-18 تنظیم تفاهم نامه 2 صداقتی 

 208 دوشنبه 15-17 2اندیشه اسالمی  2 زمانی 

 
  1کارورزي 2 طرزي

و208
2080 

 

 

 

 دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمایید

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

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا)، در  11شده در سایت واحد 
سقف تا  1درس کارورزيمی باشد می توانند همراه با  17زیر دانشجویانی که معدل ترم قبل آنها  -2

 نمایند.انتخاب واحد  14

 

  14 جمع تعداد واحد:


