
 کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازیچارت دروس رشته :

 ترم اول                                                                                     ترم دوم                                                              

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 عملی تئوری عملی تئوری

  1 1 زبان تخصصی تجاری سازی   2 مراکز رشدمدیریت 

 بازاریابی محصوالت 1 2 بازاریابی بین الملل   2 اصول حسابداری

   2 ت های دانش بنیانکرریت فناوری در شمدی   2 بازاریابی محصوالت دانش بنیان

   2 مدل ها و فرایندهای تجاری سازی   2 مدیریت مالی

  1 1 اصول و فنون مذاکرات بازرگانی  1 1 آشنایی با زیرساختهای توسعه فناوری

   2 انتخاب فناوریهای برتر در شرکتهای دانش بنیان   2 آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی
   2 درس مهارت مشترک    روش تحقیق در مدیریت شرکت های دانش بنیان

   2 گروه معارف اسالمی  1  کاربینی

       2 گروه معارف اسالمی

 ترم چهارم                   ترم سوم                                                                                                                            

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

 سرمایه گذاری خطرپذیر 1 2 مدیریت منابع و مصارف مالی در شرکتهای دانش بنیان  1 2 حقوق تجارت و بازرگانی بین الملل
  1 2 انتقال تکنولوژی و مستندسازی   2 توسعه محصول جدید

 حقوق تجارت و بازرگانی 1 2 حقوق مالکیت فکری اصول حسابداری  3 سرمایه گذاری خطر پذیر
ارزیابی و ارزش گذاری دانش فنی و طرح های 

 اقتصادی
  1 1 پژوهش بازارپسند  1 1

   2 مشترکدرس مهارت    2 برندسازی

   2 گروه معارف اسالمی   2 درس مهارت مشترک

       2 گروه معارف اسالمی

      1  انتخاب شود( 4یا3یا2)در ترم درس عمومی 

        

        

 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 تحلیل هزینه و منفعت

 واحد نظری 2 مهارتهای مساله یابی
 واحد نظری 2 مدیریت کسب و کار و بهره وری

 

 

 

 

 

 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 

  وسط دانشگاه جامع در نظر گرفته نشده است.تدروس 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(  


