
 

 

 

 

 

 

 ترم اول

 واحد پیش نیاز
نوع 

 درس
 نام درس

ف
 ردی

(1اندیشه اسالمی ) عمومی 2 ------------  1 

 2 فارسی پیش دانشگاهی جبرانی 2 ------------

 3 زبان پیش دانشگاهی جبرانی 2 ------------
 4 ریاضیات پیش دانشگاهی جبرانی 2 ------------
 5 مبانی سازمان  و مدیریت  اصلی 3 ------------
الگوهای آنمبانی مدیریت اسالمی و  پایه 3 ------------  6 
 7 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 ------------
 8 اقتصاد خرد پایه 3 ------------
(1تربیت بدنی) عمومی 1 ------------  9 

واحد 20  جمع واحد ها 

دومترم   

 واحد پیش نیاز
نوع 

 درس
 نام درس

ف
 ردی

(1اندیشه اسالمی ) (2اندیشه  اسالمی ) عمومی 2   01  

 11 ریاضیات کاربرد آن در مدیریت پایه 3 ریاضیات پیش دانشگاهی

21 زبان خارجه  عمومی 3 زبان پیش دانشگاهی  

 13 مدیریت رفتار سازمانی اصلی 3 مبانی سازمان  و مدیریت
(1اصول حسابداری) پایه 3 ------------  14 

 15 اقتصاد کالن پایه 3 اقتصاد خرد
 16 مبانی کار آفرینی پایه 3 ------------

واحد 20  جمع واحد ها 

 کسب و کارهای کوچک برنامه درسی رشته مدیریت 

 کارشناسی



 

 

 

 

 

سومترم   

 واحد پیش نیاز
نوع 

 درس
 نام درس

ف
 ردی

71 مدیریت منابع انسانی اصلی 3 مبانی سازمان و مدیریت اصلی  

 18 آئین زندگی)اخالق کاربردی( عمومی 2 ------------

 19 مدیریت تولید و زنجیره تأمین اصلی 3 مبانی سازمان ومدیریت
(1آمارکاربرد آن در مدیریت) پایه 3 ------------  20 

 21 فارسی عمومی عمومی 3 فارسی پیش دانشگاهی

(1اصول حسابداری) (2اصول حسابداری) پایه 3   22 
 23 انقالب اسالمی و ریشه های آن عمومی 2 ------------
 24 وصایای حضرت امام)ره( عمومی 1 ------------

واحد 20  جمع واحد ها 

مچهارترم   

 واحد پیش نیاز
نوع 

 درس
 نام درس

ف
 ردی

ت و کاربرد ان در مدیریتریاضیا  25 تحقیق در عملیات اصلی 3 

(1آمارکاربرد آن در مدیریت) (2آمارکاربرد آن در مدیریت) پایه 3   26 

4،3،2،1زبان تخصصی تخصصی 4 زبان خارجه  27 

 مبانی کار آفرینی

 اقتصاد کالن

واحد  2محیط کسب وکار در ایران) تخصصی 3

واحدعملی(1-نظری  

28 

 مبانی کار آفرینی

 مدیریت رفتار سازمانی

92  مهارت کار آفرینی تخصصی 3  

(1تربیت بدنی) (2بدنی)تربیت  عمومی 1   03  
 31 حقوق بازرگانی پایه 3 ------------

واحد 20  جمع واحد ها 

 کسب و کارهای کوچک برنامه درسی رشته مدیریت 

 کارشناسی



 

 

 

 

 

پنجم ترم  

 واحد پیش نیاز
نوع 

 درس
 نام درس

ف
 ردی

------------ 
واحد 2مبانی فن آوری اطالعات ) پایه 3

واحد عملی(1 –نظری   

32 

  اقتصادکالن

 مبانی کارآفرینی

لگوهای تصمیم گیری کار آفرینانها تخصصی 3  33 

 34 مدیریت استراتژیک اصلی 3 مبانی سازمان ومدیریت

53  سیستم های خرید و انبارداری اصلی 3 تحقیق در عملیات  

یمبانی کارآفرین  36 کار آفرینی سازمانی و اجتماعی تخصصی 3 

(2اصول حسابداری) (1حسابداری صنعتی ) پایه 3   73  
83 تاریخ تحلیلی صدر اسالم عمومی 2 ------------  

واحد 20  جمع واحد ها 

ششمترم   

 واحد پیش نیاز
نوع 

 درس
 نام درس

ف
 ردی

 اقتصاد کالن 

(2اصول حسابداری)  

 39 مدیریت مالی اصلی 3

(2آمارکاربرد آن در مدیریت)  40 روش تحقیق در مدیریت پایه 3 

کوچک مدیریت کسب و کارهای تخصصی 3 مبانی کارآفرینی  41 

 42 مدیریت کیفیت اختیاری 3 مبانی سازمان و مدیریت

 اقتصاد کالن 

مبانی سازمان و مدیریت   

 43 بازاریابی و مدیریت بازار اصلی 3

 44 قوانین کسب و کار در کشور اختیاری 3 ------------

واحد 18 مع واحد هاج   

 کسب و کارهای کوچک برنامه درسی رشته مدیریت 

 کارشناسی



 

 

هفتم ترم  

 واحد پیش نیاز
نوع 

 درس
 نام درس

ف
 ردی

 32 مدیریت نوآوری تخصصی 3 مبانی کارآفرینی

 

 مبانی کارآفرینی

واحد نظری  2کسب و کار روستایی ) تخصصی 3

واحد عملی( 1 –  

33  

 –واحد نظری  2کسب و کار در خانه ) تخصصی 3 مبانی کارآفرینی

-واحد عملی( 1  

34 

53 بازاریابی بین المللی اختیاری 3 بازاریابی و مدیریت بازار  
 36 تفسیر موضوعی قرآن کریم عمومی 2 ------------
73 قرائت و روخوانی قرآن کریم عمومی 1 ------------  

واحد 51 مع واحد هاج   

هشتم ترم   

 واحد پیش نیاز
نوع 

 درس
 نام درس

ف
 ردی

  مبانی فن آوری اطالعات

 مبانی کارآفرینی

واحد  2کسب و کار الکترونیکی) تخصصی 3

واحد عملی( 1 –نظری   

83  

واحد  2)سب و کار در بخش خدماتک  تخصصی 3 مبانی کارآفرینی

واحد عملی( 1 –نظری   

34 

و اجتماعیکار آفرینی سازمانی   

 مدیریت کسب و کارهای کوچک

مدیریت راه اندازی پروژه های کسب  تخصصی 3

 و کار

واحد عملی( 1 –واحد نظری  2)  

04  

 مبانی کارآفرینی

مدیریت مالی   

بازایابی و مدیریت بازار   

 2طراحی و تدوین طرح کسب و کار) تخصصی 3

واحد عملی( 1 –واحد نظری   

14  

 کار آفرینی سازمانی و اجتماعی

مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران   

24 کار آموزی تخصصی 2  

واحد 41 مع واحد هاج   

 کسب و کارهای کوچک برنامه درسی رشته مدیریت 

 کارشناسی


