
 ؟ظرفیت:              Aگروه:            310کد رشته:            مقطع:کاردانی            1ترم:           99مهر ورودي:    مدیریت کسب و کار      رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

  کاربینی 0 1 مرادي ... ...  ...

 آمار 2 0 عباسی سه شنبه 20-18  ...

 اصول حسابداري 3 0 مرادي چهارشنبه 17-14  ...

 اصول علم اقتصاد 3 0 ایجی چهارشنبه 20-17  ...

  کسب و کار از دیدگاه اسالم 2 0  دیده بان  دوشنبه  20-18    ...

 مشتري مداري 2 0 پوراشراف دوشنبه 18-16  ...

 مبانی سازمان و مدیریت 2 0 پوراشراف سه شنبه 18-16  ...

 1تربیت بدنی 1 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  16  



 ؟ظرفیت:              Bگروه:            311کد رشته:           مقطع:کاردانی            1ترم:           99مهر ورودي:    مدیریت کسب و کار      رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

  کاربینی 0 1 مرادي ... ...  ...

 آمار 2 0 عباسی سه شنبه 18-16  ...

 اصول حسابداري 3 0 مرادي چهارشنبه 20-17  ...

 اصول علم اقتصاد 3 0 ایجی چهارشنبه 17-14  ...

  کار از دیدگاه اسالمکسب و  2 0  دیده بان  دوشنبه  18-16    ...

 مشتري مداري 2 0 پوراشراف دوشنبه 20-18  ...

 مبانی سازمان و مدیریت 2 0 پوراشراف سه شنبه 20-18  ...

 1تربیت بدنی 1 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  16  



 15ظرفیت:             تکگروه:           312کد رشته:         مقطع:کاردانی          2ترم:           98بهمن  ورودي:    مدیریت کسب و کار      رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

  قوانین و مقررات عمومی 3 0 گیتی نورد سه شنبه 18-16  ...

 3 0 اختري چهارشنبه 17-14  ...
قانون نظام صنفی و آیین نامه 

 هاي اجرایی

 3 0 اختري چهارشنبه 20-17  ...
قوانین ایمنی و بهداشتی در 

 واحدهاي صنفی

 2 0 گیتی نورد سه شنبه 16-14  ...
مقررات استاندارد و کنترل 

 کیفیت

  مدیریت بازاریابی 2 0  گرامی  دوشنبه  18-20    اصول علم اقتصاد

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس مهارت مشترك 2 0 دلخواهبه   ...

  جمع واحدها:  17  
  



 26ظرفیت:          Aگروه:           313کد رشته:         مقطع:کاردانی           3ترم:            98مهر  ورودي:    مدیریت کسب و کار         رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

  برنامه ریزي طراحی کسب و کار 0 1 میرسیدحسین سه شنبه 16-18  مهارتها و قوانین کسب و کار

 2 0  دوشنبه 16-14  ...
نقش و جایگاه واحدهاي صنفی 

 کوچک و متوسط

 زبان تخصصی 2 0 پتگر دوشنبه 18-20  زبان خارجی عمومی

 سرپرستی واحدهاي کسب و کار 1 1 میرسنجري چهارشنبه 16-18  مبانی سازمان و مدیریت

  اصول و مبانی زنجیره تامین 2 0  گرامی  دوشنبه  18-16    ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  ریاضی پیش 2 0 عباسی چهارشنبه 16-14  ...

  زبان پیش 2 0 رمضانی سه شنبه 16-14  ...

  جمع واحدها:  17  



 26ظرفیت:          Bگروه:           314کد رشته:         مقطع:کاردانی           3ترم:            98مهر  ورودي:    مدیریت کسب و کار         رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

  برنامه ریزي طراحی کسب و کار 0 1 میرسنجري سه شنبه 14-16  قوانین کسب و کارمهارتها و 

 2 0  سه شنبه 18-16  ...
نقش و جایگاه واحدهاي صنفی 

 کوچک و متوسط

 زبان تخصصی 2 0 رمضانی دوشنبه 16-18  زبان خارجی عمومی

 سرپرستی واحدهاي کسب و کار 1 1 میرسنجري چهارشنبه 18-20  مبانی سازمان و مدیریت

  اصول و مبانی زنجیره تامین 2 0  گرامی  سه شنبه  20-18    ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  ریاضی پیش 2 0 عباسی چهارشنبه 18-16  ...

  زبان پیش 2 0 رمضانی چهارشنبه 16-14  ...

  واحدها:جمع   17  
  



 20ظرفیت:          تکگروه:           315کد رشته:         مقطع:کاردانی           4ترم:            97بهمن  ورودي:    مدیریت کسب و کار         رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

  سرپرستی واحدهاي کسب و کار 1 1  چهارشنبه 16-18  مبانی سازمان و مدیریت

 خرید و فروش الکترونیک 1 1 کرامتی دوشنبه 18-20  کاربرد فناوري اطالعات

 فنون فروش 1 1 امیري دوشنبه 16-18  مدیریت بازاریابی

 طراحی و چیدمان فروشگاه 1 1 گرامی چهارشنبه 18-20  مدیریت بازاریابی

  پروژه 0 2  میرسنجري  ...  ..    نیمسال آخر

 میرسنجري  ...  ...  نیمسال آخر
 2کارورزي 0 2

  جمع واحدها:  14  

 


