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 انتخاب واحد یراهنما

  تعداد نام استاد روز ساعت کالس

 واحد

 نام درس

 

 خرید و فروش الکترونیکی 3 خالقی یکشنبه 14-17 401

 فنون فروش 2 مرادی چهارشنبه 17-20 401

 طراحی چیدمان فروشگاه 3 خالقی یکشنبه 17-20 401

 پروژه  2 عارضی   

 2کاروزی 2 کشاورز    

 زبان تخصصی 2 سیدابراهیمی چهارشنبه 12-14 201

 اخالق حرفه ای 2 پیکانی چهارشنبه 14.30-16.30 201

      

  تعداد نام استاد روز ساعت کالس

 واحد

 نام درس

 

 خرید و فروش الکترونیکی 3 عارضی یکشنبه 14-17 401

 فنون فروش 2 عارضی چهارشنبه 17-20 401

 طراحی چیدمان فروشگاه 3 عارضی یکشنبه 17-20 401

 پروژه  2 عارضی   

 2کاروزی 2 پیکانی-نبی لو   

 زبان تخصصی 2 سیدابراهیمی چهارشنبه 12-14 201

 اخالق حرفه ای 2 پیکانی چهارشنبه 14.30-16.30 201

      



 دییرا مطالعه نما لیقبل از انتخاب واحد موارد ذ لطفا

  :شامل یدروس عموم -1

 دانش خانواده – یسالماشه یاند –با دفاع مقدس  ییآشنا ایاخالق 

 یبدن تیترب - یفارس –زبان خارجه 

 :دروس مهارت مشترک -2

 اخالق حرفه ای-خدمات الکترونیک-کاربرد فناوری اطالعات-مهارت وقوانین کسب و کار

باشد  یم یبا دفاع مقدس کاف ییآشنا ایاز دروس اخالق  یکی*** گذراندن   دیی***توجه نما

 .دیینما یاز اخذ هردو درس خوددار

واحد بدون  72با پیش نیاز و  واحد 76مدیریت کسب و کار رشته   :واحد کل دروس تعداد

 پیش نیاز

سجججال از زمان فار  4که فقط دانشججججویانی که دیپری ریاضجججی یا تجربی هسجججتند به شجججرطی  

التحیری دیپرمشجان نذذشجته اسجت بدون پیش نیاز می باشجند.سدروس پیش نیاز:ریاضجی پیش 

 و زبان پیش(

 درباره سامانه سما  ینکات ضرور 

 کنیمانه سججما با آادروس شججما در سجج  هری. سججرف ججل کدیینما  یرمز عبور خوددار رییاز تغ 

سجتفاده ا کنیآ نیمانده از ا یبا شجد  لذا جهت مشجاهده دروس باق یموجود م یریتح ج  مرخین

 یوجود دارد هر برا ییرتح ججججج  مرخیو مهجارت مشجججججترک  کجه در ن یم. دروس عمودییج نمجا

و مهارت مشجججترک طب    یباشجججد لذا دروس قابل اخذ عموم یم یکارشجججناسججج  یو ه یکاردان

 فوق اخذ گردد.  ستیل

 


