
جوععولیًظزیجوععولیًظزی
(اس ثثت ًام داًطجَتا پیص اس پایاى ًیوسال اٍل)اتتذای دٍرُ 011(تاسدیذ)کارتیٌی 1-202آهار ٍ کارتزد آى در کسة ٍ کار1

پایاى ًیوسال دٍم1022کارٍرسی 2-202رفتار ساسهاًی2
پایاى دٍر2022ُکارٍرسی3-202اقتصاد3

--

جوععولیًظزیجوععولیًظزی
2202اًذیطِ اسالهی 1-112تزًاهِ ریشی ٍ هذیزیت پزٍصُ در هحیط کسة ٍ کار1
202اًقالب اسالهی ایزاى یا آضٌایی تا قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایزاى2-202هقزرات صادرات ٍ ٍاردات ٍ ثثت سفارش2
202تاریخ تحلیلی صذر اسالم یا تاریخ فزٌّگ ٍ توذى یا تاریخ اهاهت3-202تحلیل هحیط کسة ٍکارّای کَچک ٍ هتَسط در ایزاى3
202تفسیز هَضَعی قزآى یا تفسیز هَضَعی ًْج الثالغ112-4ِ(IMS)سیستن ّای هذیزیت یکپارچ4ِ
-1011ٍرسش 5-202اصَل ٍ هثاًی تَلیذ5
--112اصَل تٌظین ٍ کٌتزل تَدجِ هَسسات خذهاتی ٍ تاسرگاًی6
آهار ٍ کارتزد آى در کسة ٍ کار112رٍش تحقیق در هذیزیت کسة ٍ کار7
-112تکٌیک ّا ٍاتشارّای کارآفزیٌی8

جوععولیًظزی-
-202اصَل ٍ فٌَى هذاکز1ُ
-202هذیزیت هٌاتع اًساًی2

-202رٍاًطٌاسی کار3جوععولیًظزی
--112هذیزیت تاساریاتی خذهات1
-112هذیزیت ریسک در کسة ٍکار2
تحلیل هحیط کسة ٍ کارّای کَچک ٍ هتَسط در ایزاى112َّضوٌذساسی کسة ٍ کار3

جوععولیًظزیتکٌیک ّا ٍاتشارّای کارآفزیٌی213هذیزیت ًَآٍری ٍ تَسعِ ی هحصَل4
-202هطتزی هذاری1-112هذیزیت ّشیٌِ در کسة ٍ کار5
-202تزًاهِ ریشی ٍ طزاحی کسة ٍ کار2-202ستاى تخصصی کسة ٍ کار6
-202هثاًی تاساریاتی112-3(CRM)هذیزیت ارتثاط تا هطتزی7
-202ساسهاى ٍ هذیزیت4هذیزیت تاساریاتی خذهات112هذیزیت تثلیغات ٍ تزًذساسی8
-.........(دارًذگاى هذارک هعادل کارداًی)کارآفزیٌی 5هذیزیت ّشیٌِ در کسة ٍ کار هذیزیت ریسک در کسة ٍ کار213راُ اًذاسی کسة ٍکار9
--112هذیزیت تاهیي ٍ اًثارداری10
رٍش تحقیق در هذیزیت کسة ٍ کار022پزٍصُ کسة ٍ کار11

تکٌیک ّا ٍاتشارّای کارآفزیٌی112ضیَُ ّای کارآفزیٌی ساسهاًی ٍ اجتواعی12

هذیزیت ریسک در کسة ٍ کار- هذیزیت ّشیٌِ در کسة ٍ کار112(VE)هٌْذسی ارسش 13

در تزمی که کارورسی اخذ می شود حذاکثز واحذ انتخابی تزم، - 2.  واحذ می باشذ12حذاقل واحذ در هز نیمسال - 1 :تَضیحات

اخذ درس مهارت مشتزک در - 3 ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ18 باشذ تا 17درصورتی که معذل دانشجو باالی ). واحذ می باشذ14

امکان اخذ چنذ درس اس گزوه معارف در تزم ). اخذ دو درس اس گزوه معارف در هز تزم ممنوع می باشذ- 4. نیمسال اول ممنوع است

و در صورت (  واحذ می توانذ اخذ نمایذ14در نیمسال بعذی حذاکثز ) مشزوط بوده 12دانشجو با معذل سیز - 5 (آخز وجود دارد

در مقطع کارشناسی ناپیوسته در صورتی که رشته با رشته مقطع کاردانی غیز - 6. تزم دانشجو اخزاج خواهذ شذ2مشزوط شذن 

. واحذ جبزانی اخذ نمایذ6مزتبط باشذ دانشجو می بایست 

-28جوع
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درٍس تخصصی

پیص ًیاستعذاد ٍاحذًام درسردیف

( واحد جبرانی8+  واحد 70جمع کل واحدها ) سرفصل دروس دوره کارشناسی حرفه ای کسب و کار
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ردیف

5جوع
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