
ترم اول 

همنیازپیشنیازنام درس
تعدادواحد

نظري

تعداد 

واحد 
جمعساعت عملیساعت نظريشیوه اجراي درسنوع درس

2.32032آمار و کاربرد در کسب وکار

11164864تکنیک ها و ابزارهاي کارآفرینی

11164864برنامه ریزي  ومدیریت پروژه در کسب وکار

2032032مدیریت منابع انسانی

2032032روانشناسی کار

2032032اصول و فنون مذاکره

1003232کاربینی

2032032آشنایی بادفاع مقدس یا انقالب اسالمی

22032032اندیشه اسالمی 

17

ترم دوم

11164864(IMS)سیستم هاي مدیریت یکپارچه 

11164864اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی وبازرگانی

11164864آمار و کاربرد آن در کسب وکارروش تحقیق در مدیریت کسب وکار

2032032تحلیل محیط کسب وکارهاي کوچک ومتوسط درایران

2032032مقررات صادرات و واردات  وثبت سفارش

2032032زبان تخصصی کسب وکار

2032032اصول ومبانی تولید

2032032تفسیر موضوعی قرآن

2032032تاریخ تحلیلی صدراسالم

18

ترم سوم

11164864مدیریت بازاریابی خدمات

11164864مدیریت تامین و انبارداري

11164864مدیریت هزینه در کسب وکار

11164864                                                                                                                                                                                                           (CRM)مدیریت ارتباط با مشتري 

2032.32مدیریت ریسک در کسب و کار

11164864تحلیل محیط کسب و کارهاي کوچک متوسط در ایران(BI)هوشمند سازي کسب و کار

11164864تکنیک ها و ابزار هاي کار آفرینیشیوه هاي کار آفرینی سازمانی و اجتماعی

10103232ورزش

15

ترم چهارم

21324880تکنیک ها و ابزار هاي کار آفرینیمدیریت نوآوري و توسعه ي محصول

2032032رفتار سازمانی

11164864                     مدیریت بازاریابی خدماتمدیریت تبلیغات و برندسازي

2032032اقتصاد

21324880مدیریت ریسک در کسب و _مدیریت هزینه در کسب و کارراه اندازي کسب وکار

پروژه کسب و کار
آمار و کاربرد آن در _روش تحقیق در مدیریت کسب و کار

کسب و کار
0209696

(VE)مهندسی ارزش 
مدیریت ریسک در کسب و _مدیریت هزینه در کسب و کار

کار
11164864

16

واحد درسی کار درمحیط

240240پایه02(*پیشنیاز می باشد)کارورزي یک

020240240*کارورزي یک(*پیشنیاز دارد)  2کارورزي 

جبرانی

2032032برنامه ریزي و طراحی کسب و کار

2032032سازمان و مدیریت

2032032کارآفرینی

2032032مبانی بازاریابی

2032032(دارندگان مدارک معادل کاردانی)کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

2032032(دارندگان مدارک معادل کاردانی)کارآفرینی

12

1212:جمع واحدها بادروس جبرانی70:جمع کل واحدها 

تذکرات مهم جهت انتخاب واحد 

.درصورت عدم رعایت دروس پیشنازو تعداد واحد مجاز،درس توسط واحد آموزش حذف گردیده و عواقب آن متوجه دانشجو خواهد شد

. واحد را ندارند14حق انتخاب بیش از (12معدل کمتر از )دانشجویان مشروط

.مشروطی بیش از دوترم چه متوالی  و چه متناوب اخراج از تحصیل محسوب می گردد

(کارورزی2+درس12).واحد درسی می تواند اخذ نماید12درصورت اخذ درس کارورزی دانشجو در ترم حداکثر 

     کارشناسی حرفه اي مدیریت کسب وکار                                                                                  

.پیــشــنیــاز مـــی باشـــد (*)     دروس داراي عــــالمـــت 


