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پایاى ًیوسال دٍم1022کارٍرزی 2-303اصَل حسابذاری2
پایاى دٍر2022ُکارٍرزی3-202کسب ٍ کار از دیذگاُ اسالم3
--202آهار4
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جوععولیًظری
-303زباى خارجی1جوععولیًظری

-303فارسی2-303قَاًیي ٍ هقررات عوَهی1
202 یا اًساى در اسالم1اًذیطِ اسالهی 3-303قاًَى ًظام صٌفی ٍ آییي ًاهِ ّای اجرایی آى2
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-202خذهات الکترًٍیک2زباى خارجی202زباى تخصصی1
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-202(پیص)زباى 1-202اصَل ٍ هباًی زًجیرُ تاهیي8
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درٍس جبراًی

ًام درسردیف
تعذاد ٍاحذ

پیص ًیاز

اخذ درس مهارت مشتزک در - 3 ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ18 باشذ تا 17درصورتی که معذل دانشجو باالی ). واحذ می باشذ14در تزمی که کارورسی اخذ می شود حذاکثز واحذ انتخابی تزم، - 2.  واحذ می باشذ12حذاقل واحذ در هز نیمسال - 1 :تَضیحات

و در صورت  ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ14در نیمسال بعذی حذاکثز ) مشزوط بوده 12دانشجو با معذل سیز - 5 (امکان اخذ چنذ درس اس گزوه معارف در تزم آخز وجود دارد).اخذ دو درس اس گزوه معارف در هز تزم ممنوع است- 4. نیمسال اول ممنوع می باشذ

در هز تزم فقط یک درس اس معارف اخذ می - 7.اراِئه درس توسط مزکش آموسشی در هز تزم طبق رعایت پیشنیاس و همنیاس می باشذ که رعایت آن اس بزوس مشکالت در سمان فزاغت اس تحصیل جلوگیزی می نمایذ- 6.  تزم دانشجو اخزاج خواهذ شذ2مشزوط شذن در

مگز در تزم آخز.شود
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( واحد76جمع کل واحدها ) سرفصل دروس دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
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