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 نیمسال اول 
 کد درس پیشنیاز نوع عملی نظری  م درسنا

 1414201 - پایه - 3 1اصول حسابداری 

 1410813 - اصلی - 3 مبانی سازمان و مدیریت

ریاضیات و کاربرد آن در 

 مدیریت

 1416812 - پایه - 3

 1410809 - پایه - 3 مبانی کارآفرینی

 1214070 - عمومی - 3 زبان عمومی

 3022022 - عمومی - 2 اخالق اسالمی

 1816080 - عمومی 1 - 1تربیت بدنی 

 

 نیمسال دوم 
 کد درس پیشنیاز نوع عملی نظری نام درس

 1410801 1اصول حسابداری  پایه - 3 2اصول حسابداری 

 2812067 - پایه - 3 1آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 1410809 مبانی کارآفرینی تخصصی - 3 مهارت های کارآفرینی

 1410811 - پایه - 3 اد خرداقتص

مدیریت کسب وکارهای کوچک 

 در ایران

 1410823 مبانی کارآفرینی تخصصی - 3

 1410032 مبانی کارآفرینی تخصصی 1 2 کسب وکار در بخش خدمات

 1212070 - عمومی - 3 ادبیات فارسی

 

 نیمسال سوم
 کد درس پیشنیاز نوع عملی نظری نام درس

آمار و کاربرد آن  پایه - 3 2آمار و کاربرد آن در مدیریت 

 1در مدیریت 

2812068 

مبانی سازمان و  اصلی - 3 مدیریت رفتار سازمانی

 مدیریت

1410813 

مبانی مدیریت اسالمی و 

 الگوهای آن

 1410804 - پایه - 3

 1410235 اقتصاد خرد پایه - 3 اقتصاد کالن

 1410824 - تخصصی - 2 2و 1زبان تخصصی 

 3022015 - عمومی - 2 1اندیشه اسالمی 

 1816083 1تربیت بدنی  عمومی 1  1ورزش 

 

 

 نیمسال چهارم 
 کد درس پیشنیاز نوع عملی نظری نام درس

ریاضیات و کاربرد آن در  اصلی - 3 تحقیق در عملیات

 مدیریت

1410815 

 1410805 2اصول حسابداری  پایه - 3 حسابداری صنعتی

 1410816 مبانی سازمان و مدیریت اصلی - 3 مدیریت منابع انسانی

 1410817 مبانی سازمان و مدیریت اصلی - 3 مدیریت تولید و زنجیره تامین

 1410825 2و 1ن تخصصی زبا تخصصی - 2 4و  3زبان تخصصی 

 3022016 1اندیشه اسالمی  عمومی - 2 2اندیشه اسالمی 

 

 نیمسال پنجم 
 کد درس پیشنیاز نوع عملی نظری  نام درس

 1410836 مبانی کارآفرینی تخصصی - 3 مدیریت نوآوری

 اقتصاد کالن اصلی - 3 مدیریت مالی

 2اصول حسابداری 

1410818 

آمار و کاربرد آن در  پایه - 3 روش تحقیق در مدیریت

 2مدیریت 

1410806 

 1410807 - پایه 1 2 مبانی فناوری اطالعات

 1410837 مبانی کارآفرینی تخصصی - 3 کارآفرینی سازمانی و اجتماعی

 1410819 تحقیق در عملیات اصلی - 3 سیستم های خرید و انبارداری

 3022042 - عمومی - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

 نیمسال ششم 
 کد درس پیشنیاز نوع عملی نظری نام درس

 اقتصاد کالن اصلی - 3 بازاریابی و مدیریت بازار

 مبانی سازمان و مدیریت

1410820 

 1410828 مبانی کارآفرینی تخصصی 1 2 محیط کسب وکار در ایران

 1410808 مبانی کارآفرینی پایه - 3 حقوق بازرگانی

مدیریت تولید و زنجیره  اختیاری - 2 مدیریت تکنولوژی

 تامین

1410838 

 مبانی فناوری اطالعات تخصصی 1 2 کسب وکار الکترونیکی

 مبانی کارآفرینی

1410829 

 3022056 - عمومی - 2 دانش خاتواده و جمعیت

 

 نیمسال هفتم
 کد درس پیشنیاز نوع عملی نظری نام درس

 1410830 مبانی کارآفرینی تخصصی 1 2 تاییسکسب و کار رو

 1410831 مبانی کارآفرینی تخصصی 1 2 کسب وکار در خانه

طراحی و تدوین طرح 

 کسب وکار

 مبانی کارآفرینی تخصصی 1 2

 مدیریت مالی

 بازاریابی و مدیریت بازار

1410832 

الگوهای تصمیم گیری 

 کارآفرینانه

 اقتصاد کالن تخصصی - 3

 مبانی کارآفرینی

1410833 

 1416234 - اختیاری - 2 قوانین کسب وکار در کشور

 3022051 - عمومی - 2 تفسیر موضوعی قرآن کریم

 

 نیمسال هشتم
 کد درس پیشنیاز نوع عملی نظری نام درس

 گارآفرینی سازمانی و اجتماعی تخصصی 3 - کارآموزی

 مدیریت کسب وکارهای کوچک در ایران
1410834 

 1410835 مبانی سازمان و مدیریت اصلی - 3 مدیریت استراتژیک

 مدیریت پروژه های

 راه اندازی کسب وکار

 کارآفرینی سازمانی و اجتماعی تخصصی - 3

 مدیریت کسب وکارهای کوچک در ایران
1410838 

 1410841 مبانی سازمان و مدیریت اختیاری - 3 مدیریت کیفیت

 1410839 بازاریابی و مدیریت بازار اختیاری - 2 تحقیقات بازاریابی

 3022031 - عمومی - 2 انقالب اسالمی ایران
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 « قوانین آموزشی نکات مهم» 

 ارغ التحصیلیشکلی برای فو تمامی واحدها به ترتیب سیالبس برداشته شود تا م زیر  واحد برای فارغ التحصیلی بگذراند دانشجو باید طبق جدول *   

 نداشته باشد. 

 شد. باو بروز هر گونه مشکل در هنگام فارغ التحصیلی بر عهده دانشجو می است الزامی ،هادرس نیازهم و نیاز پیش رعایت *   

 اخذ شود.  Bباید گذرانده شود، سپس درس  Aاست. یعنی درس  Bپیشنیاز درس  Aدرس  رس پیشنیاز:مثال برای د     

 3ر درس بیش از ه) به عبارتی در  .شودمی درس آن حذف موجب سالنیم طول در دروس از یک هر ساعات شانزدهم سه از بیش در دانشجو غیبت  *   

 .(غیبت مجاز نیست

واحد  24س مجاز به انتخاب باشد در صورت ارائه درو 17واحد و چنانچه یشتر از  14باشد دانشجو تا سقف  12م قبل کمتر از در صورتی که معدل تر *   

 می باشد.

-می تلقی اخراجی شوند، روطمش متناوب سالنیم چهار یا متوالی نیمسال سه در که کارشناسی دوره دانشجویان ،آموزشی نامه آیین 46 ماده استناد به  *   

 .گردند
 

، دوره کاردانی لسا 5 پیوسته کارشناسی دوره مشمول به خدمت سربازی در دانشجوی تحصیل مجاز مدت حداکثر  :طبق آیین نامه نظام وظیفه *    

 .است سال  5/2سال و دوره کاردانی پیوسته  3ناپیوسته 

  .نیست غییرت قابل مطلقاً آموزش، اداره به نهایی اعالم از پس امتحانی نمره  *   

 باشد و دروس عملی معرفی به استاد ندارند. واحد نظری می 6 سقف معرفی به استاد *   
          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 اختیاری سودر

 
 پیشنیاز عملی نظری نام درس

 مدیریت تولید و زنجیره تامین  2 مدیریت تکنولوژی

 -  2 قوانین کسب وکار در کشور

 مبانی سازمان و مدیریت  3 مدیریت کیفیت

 بازاریابی و مدیریت بازار  2 تحقیقات بازاریابی

 

 تعداد واحد نوع درس

 39 پایه

 27 اصلی

 43 تخصصی

 22 عمومی

 9 اختیاری

 140 جمع کل

 


