
عملينظر�عملينظر�

	-----3مبانی سازمان و مدیریت۱-----3مبانی کارآفرینی۱

اصول حسابداري 31اصول حسابداري۲2-----3ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت۲

-----	3اقتصاد خرد۳-----3اصول حسابداري۳1

-----	3آمار و کاربرد ان در مدیریت ۴1-----3مبانی مدیریت اسالمی و الگوهاي آ ن۴

اندیشه اسالمی21اندیشه اسالمی۵2-----3فارسی عمومی۵

-----	3زبان عمومی۶-----3اندیشه اسالمی۶1

عملينظر�عملينظر�

ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت3تحقیق در عملیات۱اقتصاد خرد3اقتصاد کالن۱

مدیریت رفتار سازمانی3مدیریت منابع انسانی۲اصول حسابداري32حسابداري صنعتی۲

مبانی کارآفرینی3مهارتهاي کارآفرینی۳مبانی سازمان و مدیریت3مدیریت رفتار سازمانی۳

آمار و کاربرد ان در مدیریت 32روش تحقیق در مدیریت۴زبان عمومی2زبان تخصصی۴1

زبان تخصصی 21زبان تخصصی ۵2مبانی کارآفرینی3کارآفرینی سازمانی و اجتماعی۵

تربیت بدنی1ورزش ۶1آمار و کاربرد ان در مدیریت 31آمار و کاربرد ان در مدیریت ۶2

-----2تاریخ و فرهنگ اسالم و ایران۷-----1تربیت بدنی۷

-----2آشنایی با دفاع مقدس۸

عملينظر�عملينظر�

تحقیق در عملیات3سیستم هاي خرید و انبارداري۱مبانی سازمان و مدیریت3مدیریت تولید و زنجیره تامین۱

مبانی کارآفرینی21کسب و کار روستایی۲اقتصاد کالن و اصول حسابداري 32مدیریت مالی۲

مبانی کارآفرینی21کسب و کار در خانه۳اقتصاد کالن و مبانی سازمان3بازاریابی و مدیریت بازار۳

-----21مبانی فناوري اطالعات۴مبانی کارآفرینی3حقوق بازرگانی۴

مبانی کارآفرینی3مدیریت کسب و کارهاي کوچک در ایران۵مبانی کارآفرینی3مدیریت نوآوري۵

اختیاري3بازاریابی بین الملل۶

یک درس از این گروه2اخالق اسالمی / آیین زدنگی۷

عملينظر�عملينظر�

مبانی کارآفرینی21کسب و کار در بخش خدمات۱مبانی کارآفرینی21محیط کسب و کار در ایران۱

اقتصاد کالن و مبانی کارآفرینی3الگوي تصمیم گیري کارآفرینان۲مبانی سازمان و مدیریت3مدیریت استرات ژیک۲

مدیریت مالی و بازاریابی21طراحی و تدوین طرح کسب و کار۳مبانی فناوري اطالعات21کسب وکار الکترونیکی۳

21مدیریت پروژه هاي راه اندازي کسب و کار۴اختیاري2قوانین کسب و کار در کشور۴
کارافرینی سازمانی و مدیریت 

کسب و کارهاي کوچک در ایران

2کارآموزي۵اختیاري3مدیریت کیفیت۵
کارافرینی سازمانی و مدیریت 

کسب و کارهاي کوچک در ایران

-----2تفسیر موضوعی قران۶-----2انقالب اسالمی۶

-----2تنظیم خانواده۷

برنامه ترمیک کارشناسی پیوسته رشته مدیریت کسب و کارهاي کوچک

20 واحد

18 واحد

(B) ترم  دوم

نام درسرديف
تعداد واحد

پيش نياز

17 واحدجمع واحدها :

(A) ترم  اول

نام درسرديف
تعداد واحد

پيش نياز

17 واحدجمع واحدها :

(D)  ترم  چهارم

نام درسرديف

تعداد واحد

پيش نياز

17 واحدجمع واحدها :

(C)  ترم  سوم

نام درسرديف

تعداد واحد

پيش نياز

جمع واحدها :

(E) ترم پنجم

نام درسرديف
تعداد واحد

پيش نياز

(H) ترم هشتم

نام درسرديف

جمع واحدها :

تاریخ تحلیلی صدر اسالم / تاریخ 

امامت / تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
یک درس از این گروه۶2

(F)  ترم ششم

نام درسرديف
تعداد واحد

پيش نياز

20 واحدجمع واحدها :

18 واحدجمع واحدها :

(G) ترم هفتم

نام درسرديف
تعداد واحد

پيش نياز
تعداد واحد

پيش نياز

16 واحدجمع واحدها :


