
1كد پیشنیاز 1پیشنیاز ساعت عملیساعت نظریشیوه اجرای درستعداد واحدنام درسنوع درسكد درسردیف

32نظری2آمار و كاربرد آن در كسب و كارپایه141030550103201

-32نظری2رفتار سازمانیپایه241030550101202

-32نظری2اقتصادپایه341030550101203

1648نظری كارگاهی2برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط كسب و كاراصلی441030550201204

32نظری2مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارشاصلی541030550202205

32نظری2تحلیل محیط كسب و كارهای كوچک و متوسط در ایراناصلی641030550202206

1648نظری كارگاهی2(IMS)سیستم های مدیریت یکپارچه اصلی741030550202207

32نظری2اصول و مبانی تولیداصلی841030550202208

1648نظری كارگاهی2اصول تنظیم و كنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانیاصلی941030550202209

آمار و كاربرد آن در كسب و كار1648نظری كارگاهی2روش تحقیق در مدیریت كسب و كاراصلی1041030550202210

1648نظری كارگاهی2تکنیک ها و ابزارهای كارآفرینیاصلی1141030550205211

1648نظری كارگاهی2مدیریت بازاریابی خدماتتخصصی1241030550302212

1648نظری كارگاهی2مدیریت ریسک در كسب و كارتخصصی1341030550301213

تحلیل محیط كسب و كارهای كوچک و متوسط در ایران1648نظری كارگاهی2هوشمندسازی كسب و كارتخصصی1441030550301214

تکنیک ها و ابزارهای كارآفرینی3248نظری كارگاهی3مدیریت نوآوری و توسعه ی محصولتخصصی1541030550302215

1648نظری كارگاهی2مدیریت هزینه در كسب وكارتخصصی1641030550302216

32نظری2زبان تخصصی كسب و كارتخصصی1741030550303217

1648نظری آزمایشگاهی2(CRM)مدیریت ارتباط با مشتری تخصصی1841030550303218

مدیریت بازاریابی خدمات1648نظری آزمایشگاهی2مدیریت تبلیغات و برند سازیتخصصی1941030550303219

مدیریت ریسک در كسب و كار/ مدیریت هزینه در كسب وكار3248نظری كارگاهی3راه اندازی كسب و كارتخصصی2041030550302220

1648نظری آزمایشگاهی2مدیریت تامین و انبارداریتخصصی2141030550303221

96 كارگاهی2پروژه كسب و كارتخصصی2241030550302222

تکنیک ها و ابزارهای كارآفرینی1648نظری كارگاهی2شیوه های كارآفرینی سازمانی و اجتماعی تخصصی2341030550302223

مدیریت ریسک در كسب و كار/ مدیریت هزینه در كسب وكار1648نظری كارگاهی2(VE)مهندسی ارزس تخصصی2441030550302224

ساعت عملیساعت نظریشیوه اجرای درستعداد واحدنام درسنوع درسكد درسردیف

32نظری 2مشتری مداریجبرانی410305573201

32نظری 2برنامه ریزی و طراحی كسب و كارجبرانی410305573202

32نظری 2مبانی بازاریابیجبرانی410305571203

32نظری 2كارآفرینیجبرانی410305573204

32نظری 2سازمان و مدیریت

ساعت عملیساعت نظریتعداد واحدنام درسنوع درسكد درسردیف

-232اصول و فنون مذاكرهمهارت مشترک4103055421

-232مدیریت منابع انسانیمهارت مشترک4103055422

-232روانشناسی كارمهارت مشترک4103055423
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ساعت عملیساعت نظریتعداد واحدنام درسنوع درس

2240 1      كارورزی مهارت آموزی

2240(ترم آخر- 1پیش نیاز كارورزی )   2     كارورزی مهارت آموزی

132كاربینی مهارت آموزی

 (حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم- 4انسان در اسالم - 3 (2)اندیشه اسالمی - 2 (1)اندیشه اسالمی - 1)شامل دروس « مبانی نظری اسالم»گروه درس . 1. ب

 (ره)اندیشه سیاسی امام خمینی - 3آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران - 2انقالب اسالمی ایران - 1)شامل دروس « انقالب اسالمی»گروه درس . 2.ب

 (تاریخ امامت- 3تاریخ تحلیلی صدر اسالم - 2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی - 1)شامل دروس « تاریخ تمدن اسالمی»گروه درس . 3ب 

 (تفسیر موضوعی نهج البالغه- 2تفسیر موضوعی قرآن - 1)شامل دروس « آشنایی با منابع اسالمی»گروه درس . 4ب 

دروس کارآموزی

 واحد درسی می باشید12دانشجویان توجه داشته باشید که در صورت انتخاب درس کارورزی در ترم تنها مجاز به انتخاب 

«مبانی نظری اسالم»یک درس از گروه درس 

«انقالب اسالمی»یک درس از گروه درس 

«تاریخ تمدن اسالمی»یک درس از گروه درس 

ورزش

«آشنایی با منابع اسالمی»یک درس از گروه 

جمع

کارشناسی مدیریت کسب و کار

دروس پیش نیاز

دروس مهارت مشترک

دروس عمومی

تعداد واحدنام درس 
ساعت

پیش نیاز


