
 اول ترم واحد( 17) 1401مهر ورودی  کاردانی تربیت مربی پیش دبستانیرشته 

 گردد.()در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مشخص شده، امکان انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه نمی باشد و مرخصی تحصیلی لحاظ می

 

 کالس مدرس ساعت روز عنوان درس

 - کاربینی
مهر از  20ربینی تا تاریخ  تأییدیه کا

 گرفته شود.مدیرگروه مربوطه 
 - آقای تاکامی

 1کالس خانم هادی زاده 11الی  9:30 شنبه روانشناسی عمومی

 3کالس آقای رضائیان 15:30الی  14:30 یکشنبه جامعه شناسی خانواده

 2کالس آقای کیایی 11الی  9:30 سه شنبه آشنایی با اختالالت اتیسم

 1کالس خانم حبیب پور  12:30الی  11:30 سه شنبه اصول تعلیم و تربیت مبانی و

 1کالس خانم صمدی 10:30الی  9 چهارشنبه زبان خارجی عمومی

 1کالس آقای بیگلرتبار 12الی  10:30 چهارشنبه 1اندیشه

 1کالس  آقای آتش کار 13:30الی  12 چهارشنبه آشنایی با دفاع مقدس

 1کالس آقای احمدیان 14:30الی  13:30 چهارشنبه تربیت بدنی

 

 ها عضو شوند.های دانشگاه )تلگرام یا واتساپ( جهت اطالع رسانی کالسکلیه دانشجویان می بایستی در یکی از کانال

 

 
https://edu.uast.ac.ir 

 
 نام کاربری : کد ملی

شناسنامهکد ملی یا شماره کلمه عبور :   
 

 آدرس سایت دانشگاه

@jahad_babol 
جهت اطالع تلگرام آدرس کانال 

 رسانی

https://chat.whatsapp.com/Jox44m0jeH2GtmifWjhjDb 
جهت اطالع واتساپ آدرس کانال 

 رسانی

32206331-011  دانشگاهشماره تماس  2-

 

  

https://edu.uast.ac.ir/
https://chat.whatsapp.com/IYnhkK003xo2MzWgqG5n3S


 سوم ترم واحد( 14) 1400مهر ورودی  تربیت مربی پیش دبستانیکاردانی رشته 

 گردد.()در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مشخص شده، امکان انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه نمی باشد و مرخصی تحصیلی لحاظ می

 

 کالس مدرس ساعت روز عنوان درس

 2کالس آقای کیایی 11الی  9:30 سه شنبه آشنایی با اختالالت اتیسم

 2کالس آقای کیایی 12:30الی  11 سه شنبه روش های تغییر و اصالح کودکان

 2کالس دکتر دهقان 14الی  12:30 سه شنبه تغذیه و بیماریهای کودکان

 2کالس خانم حبیب پور 9الی  8 چهارشنبه زبان آموزی

 2کالس خانم حبیب پور 10الی  9 چهارشنبه ادبیات کودکان، قصه گویی و نمایش خالق

 2کالس خانم حبیب پور 11الی  10 چهارشنبه برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش از دبستان

 3کالس آقای اولیایی 12الی  10:30 چهارشنبه خدمات الکترونیک

 

 ها عضو شوند.اطالع رسانی کالسهای دانشگاه )تلگرام یا واتساپ( جهت کلیه دانشجویان می بایستی در یکی از کانال

 

 
https://edu.uast.ac.ir 

 
 نام کاربری : کد ملی

کد ملی یا شماره شناسنامهکلمه عبور :   
 

 آدرس سایت دانشگاه

@jahad_babol 
جهت اطالع تلگرام آدرس کانال 

 رسانی

https://chat.whatsapp.com/Jox44m0jeH2GtmifWjhjDb 
جهت اطالع واتساپ آدرس کانال 

 رسانی

32206331-011  شماره تماس دانشگاه 2-

 

  

https://edu.uast.ac.ir/
https://chat.whatsapp.com/IYnhkK003xo2MzWgqG5n3S


 چهارم ترم واحد( 14) 1399بهمن ورودی  تربیت مربی پیش دبستانیکاردانی رشته 

 گردد.()در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مشخص شده، امکان انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه نمی باشد و مرخصی تحصیلی لحاظ می

 

 کالس مدرس ساعت روز عنوان درس

 2کالس آقای کیایی 9:30الی  8:30 سه شنبه روانشناسی بازی و اسباب بازی

 1کالس خانم حبیب پور 10:30الی  9:30 سه شنبه آموزش هنر

 1کالس خانم حبیب پور 11:30الی  10:30 سه شنبه آموزش مفاهیم ریاضی و علوم

 2کالس خانم حبیب پور 11الی  10 چهارشنبه برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش از دبستان

 2کالس خانم حبیب پور 12الی  11 چهارشنبه آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

 2کالس آقای احمدیان 13:30الی  12:30 چهارشنبه سرودهای خاص کودکانحرکات ورزشی و 

 - 2کارورزی
مهر از  20تا تاریخ   کارورزیتأییدیه 

 گرفته شود.مدیرگروه مربوطه 
 - آقای تاکامی

 

 شوند.ها عضو های دانشگاه )تلگرام یا واتساپ( جهت اطالع رسانی کالسکلیه دانشجویان می بایستی در یکی از کانال

 

 
https://edu.uast.ac.ir 

 
 نام کاربری : کد ملی

کد ملی یا شماره شناسنامهکلمه عبور :   
 

 آدرس سایت دانشگاه

@jahad_babol 
جهت اطالع تلگرام آدرس کانال 

 رسانی

https://chat.whatsapp.com/Jox44m0jeH2GtmifWjhjDb 
جهت اطالع واتساپ آدرس کانال 

 رسانی

32206331-011  شماره تماس دانشگاه 2-

 

https://edu.uast.ac.ir/
https://chat.whatsapp.com/IYnhkK003xo2MzWgqG5n3S

