
 کسب و کارکارشناسی حرفه ای مدیریت چارت دروس رشته :

 ترم اول                                                                                     ترم دوم                                                              

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 عملی تئوری عملی تئوری

  1 1 روش تحقیق در مدیریت کسب و کار   2 آمار و کاربرد آن در کسب و کار

   2 تحلیل کسب و کارهای کوچک و متوسط   1 1 تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی

   2 ثبت سفارشمقررات صادرات و واردات و   1 1 برنامه ریزی و مدیریت پروژه در کسب و کار

   2 اصول و مبانی تولید   2 زبان تخصصی کسب و کار

   2 رفتار سازمانی  ims 1 1سیستم های مدیریت یکپارچه 

   2 اقتصاد  1 1 دماتیاصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خ

  1 1 مدیریت بازاریابی خدمات  1  کاربینی

   2 درس مهارت مشترک   2 گروه معارف اسالمی

   2 گروه معارف اسالمی    

 ترم چهارم                   ترم سوم                                                                                                                            

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس پیشنیاز تعداد واحد نام درس
 عملی تئوری عملی تئوری

 مدیریت بازاریابی 1 1 مدیریت تبلیغات و برندسازی  1 1 مدیریت تامین و انبارداری
 مدیریت هزینه،مدیریت ریسک 1 2 راه اندازی کسب و کار  1 1 سب و کارمدیریت هزینه در ک

 مدیریت هزینه،مدیریت ریسک 1 1 مهندسی ارزش  1 1 مدیریت ارتباط با مشتری 
 روش تحقیق،آمار و کاربرد 2  پروژه کسب و کار  1 1 مدیریت ریسک در کسب و کار

   2 درس مهارت مشترک تحلیل محیط کسب و کار 1 1 هوشمندسازی کسب و کار

   2 گروه معارف اسالمی تکنیک ها و ابزار 1 1 شیوه کارآفرینی سازمانی و اجتماعی

     تکنیک ها و ابزار 1 2 مدیریت نوآوری و توسعه محصول

        درس مهارت مشترک

        گروه معارف اسالمی

        

 دروس عمومی ،مهارت مشترک و کارورزی نیز باید تا پایان فارغ التحصیلی گذرانده شود. وقبه همراه دروس ف

 تعداد واحد مهارت مشترکدروس 

 واحد نظری 2 اصول و فنون مذاکره

 واحد نظری 2 مدیریت منابع انسانی
 واحد نظری 2 روانشناسی کار

 

 

 

 

 

 پاس نشده است الزامی است. و تنظیم خانواده یا جمعیت و جمعیت دانش خانوادهشناسی که در مقطع کاردانی درس خانواده برای دانشجویان مقطع کار گذراندن درس دانش*

وجود دارد و در صورتیکه درس گروه معارف اسالمی را اخذ نموده و موفق به پاس نمودن درس نشده اید )غیبت  یک درس از گروه معارف اسالمیدر هر ترم فقط امکان اخذ *

 ایید.نمواحد امتحانی نباشد( می توانید با یک درس گروه معارف دیگر به صورت همزمان انتخاب 

 مل مشتری مداری،سازمان و مدیریت،کارآفرینی،برنامه ریزی و طراحی کسب و کارشادروس پیش نیاز )جبرانی (برای دارندگان مدرک کاردانی غیرمرتبط ، *

 واحد عملی 4دروس کارورزی جمعاً 

 قابل اخذ از ترم دوم یا نیمسال تابستان اول )اولویت انتخاب در تابستان( 1کارورزی

-1یا آخرین تابستان و در صورت پاس شدن کارورزی قابل اخذ در ترم آخر 2کارورزی

 است. 1درس کارورزی 2پیشنیاز کارورزی

 دروس عمومی و گروه معارف اسالمی

 دروس گروه معارف اسالمی درس عمومی

 واحد نظری 2تاریخ امامت  واحدعملی( 1) 1ورزش

 واحد نظری 2)حقوق اجتماعی سیاسی(  2اندیشه اسالمی 

 واحد نظری 2ایران )آشنایی با قانون اساسی(  انقالب اسالمی 

 واحد  نظری 2تقسیر موضوعی قرآن )تفسیر موضوعی نهج البالغه(  


