
 دوم ترم واحد( 20) 1400 بهمنورودی  مدیریت کسب و کار کاردانیرشته 

 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 آقابابانتاجآقای  10الی  9 دوشنبه قانون نظام صنفی

 2کالس آقای آقابابانتاج 11الی  10 دوشنبه قوانین و مقررات عمومی

 3کالس خانم اشرف پور 15الی  14 سه شنبه مدیریت بازاریابی

 3کالس خانم اشرف پور 16الی  15 سه شنبه مبانی سازمان و مدیریت

 1کالس خانم نادری 17الی  16 سه شنبه اصول و مبانی زنجیره تأمین

 1کالس خانم نادری 18الی  17 سه شنبه نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک

 1کالس خانم صمدی 9الی  8 چهارشنبه زبان تخصصی

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

 2کالس آقای امانی 17الی  15:30 چهارشنبه کسب و کار از دیدگاه اسالم

 

 ها عضو شوند.های دانشگاه )تلگرام یا واتساپ( جهت اطالع رسانی کالسدانشجویان می بایستی در یکی از کانالکلیه 

 

 
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-
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 سوم ترم واحد( 18) 1400مهر ورودی  مدیریت کسب و کار کاردانی 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 آقابابانتاج 10الی  9 دوشنبه قانون نظام صنفی

 2کالس آقای آقابابانتاج 11الی  10 دوشنبه عمومی قوانین و مقررات

 3کالس خانم اشرف پور 15الی  14 سه شنبه مدیریت بازاریابی

 1کالس خانم نادری 17الی  16 سه شنبه اصول و مبانی زنجیره تأمین

 1کالس خانم نادری 18الی  17 سه شنبه نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک

 1کالس خانم صمدی 9الی  8 چهارشنبه زبان تخصصی

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

 2کالس آقای امانی 17الی  15:30 چهارشنبه کسب و کار از دیدگاه اسالم

 

 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

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( 9) 1399بهمن ورودی  مدیریت کسب و کار کاردانی رشته 

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

 

 کالس مدرس ساعت روز عنوان درس

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

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

 2کالس آقای امانی 17الی  15:30 چهارشنبه کسب و کار از دیدگاه اسالم

 - 2کارورزی
مهر از  20تا تاریخ   کارورزیتأییدیه 

 گرفته شود.مدیرگروه مربوطه 
 - آقای تاکامی

 - پروژه
مهر از  20تا تاریخ   پروژهتأییدیه 

 گرفته شود.مدیرگروه مربوطه 
 - آقای تاکامی

 

 ها عضو شوند.رسانی کالس های دانشگاه )تلگرام یا واتساپ( جهت اطالعکلیه 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-
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