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.عواقب عدم پیگیری بموقع به عهده دانشجوست. و کارآفرینی را در دوره کاردانی نگذرانده باشند ، موظفند نسبت به اخذ این درس در دوره کارشناسی اقدام نمایند (دانش خانواده)دانشجویانی که دروس جمعیت

. خواهد شد5بدلیل محدودیتهای پیش نیاز و آیین نامه درس کارورزی، چنانچه دانشجو در یک ترم با افت تحصیلی مواجه شود قطعاً نیازمند اخذ ترم . دانشجویان تالش نمایند تا دروس را مطابق ترم بندی فوق بگذرانند
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