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مدیریت کسب وکارهاي کوچکشتهرترمیرایشآ
کارشناسیمقطع

نیمسال اول
کددرسپیشنیازنوععملینظرينام درس

1414201-پایه-13اصول حسابداري 
1416813-اصلی-3مبانی سازمان مدیریت

1416812-پایه-3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
1416809-پایه-3مبانی کارآفرینی

1214070-عمومی-2زبان عمومی
3022022-عمومی-2اخالق اسالمی

1816080-عمومی1-1تربیت بدنی

نیمسال دوم
کد درسپیشنیازنوععملینظرينام درس

اصول پایه-23اصول حسابداري
1حسابداري

1416801

2812067-پایه-13آن در مدیریتآمار و کاربرد 
1416809مبانی کارآفرینیتخصصی-3مهارت هاي کارآفرینی

1416811-پایه-3اقتصاد خرد
مدیریت کسب وکارهاي 

کوچک در ایران
1416823مبانی کارآفرینیتخصصی-3

1416032مبانی کارآفرینیتخصصی21کسب وکار در بخش خدمات
1212070-عمومی-2یادبیات فارس

نیمسال سوم
کد درسپیشنیازنوععملینظرينام درس

آمار و کاربردآن در 
2مدیریت

آماروکاربردآن پایه-3
1در مدیریت

2812068

مبانی سازمان و اصلی-3فتارسازمانیمدیریت ر
مدیریت

1416813

مبانی مدیریت اسالمی و 
الگوهاي آن

1416804-پایه-3

1416235اقتصاد خردپایه-3اقتصاد کالن
1416824-تخصصی-22و1زبان تخصصی 

3022015-عمومی-12اندیشه اسالمی
11816083تربیت بدنیعمومی1-1ورزش 

نیمسال چهارم
کد درسپیشنیازنوععملینظرينام درس

ریاضیات و اصلی-3تحقیق در عملیات
کاربردآن در 

مدیریت

1416815

اصول پایه-3حسابداري صنعتی
2حسابداري

1416805

مبانی سازمان اصلی-3مدیریت منابع انسانی
ومدیریت

1416816

مدیریت تولید و زنجیره 
تامین

مبانی سازمان و اصلی-3
مدیریت

1416817

زبان تخصصی تخصصی-42و3زبان تخصصی 
2و1

1416825

اندیشه عمومی-22اندیشه اسالمی 
1اسالمی

3022016



معاون آموزشمدیر گروه                                                                      مدیر آموزش                                    
نام ونام خانوادگی                                                  نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی    

نیمسال پنجم
کد درسپیشنیازنوععملینظرينام درس

1416826مبانی کارآفرینیتخصصی-3مدیریت نوآوري
دکالناقتصااصلی-3مدیریت مالی

2اصول حسابداري
1416818

آمار وکاربردآن در پایه-3روش تحقیق در مدیریت
2مدیریت

1416806

1416807-پایه21مبانی فناوري اطالعات
1416827مبانی کارآفرینیتخصصی-3کارآفرینی سازمانی و اجتماعی
1416819تحقیق در عملیاتاصلی-3سیستم هاي خرید و انبارداري

3022042-عمومی-2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

نیمسال ششم
کددرسپیشنیازنوععملینظرينام درس

و مدیریت بازاریابی 
بازار

اقتصاد کالناصلی-3
مبانی سازمان و مدیریت

1416820

محیط کسب وکار در 
ایران

1416828مبانی کارآفرینیتخصصی21

1416808مبانی کارآفرینیپایه-3حقوق بازرگانی
مدیریت تولید و زنجیره اختیاري-2مدیریت تکنولوژي

تامین
1416838

کسب و کار 
کیالکترونی

مبانی فناوري اطالعاتتخصصی21
مبانی کارآفرینی

1416829

دانش خانواده و 
جمعیت

3022056-عمومی-2

نیمسال هفتم
کددرسپیشنیازنوععملینظرينام درس

1416830مبانی کارآفرینیتخصصی21کسب و کار روستایی
1416831مبانی کارآفرینیتخصصی21کسب و کار در خانه

طراحی و تدوین طرح کسب 
و کار

نی کارآفرینیمباتخصصی21
مدیریت مالی

بازاریابی و مدیریت 
بازار

1416832

الگوهاي تصمیم گیري 
کارآفرینانه

اقتصاد کالنتخصصی-3
مبانی کارآفرینی

1416833

1416234-اختیاري-2قوانین کسب وکار در کشور
3022051-عمومی-2تفسیر موضوعی قرآن کریم

نیمسال هشتم
کد درسپیشنیازنوععملینظرينام درس
کارآفرینی سازمانی و تخصصی-3کارآموزي

اجتماعی
مدیریت کسب 

وکارهاي کوچک در 
ایران

1416834

مبانی سازمان و اصلی-3مدیریت استراتژیک
مدیریت

1416835

مدیریت پروژه هاي 
کسب وکارراه اندازي

کارآفرینی سازمانی تخصصی-3
واجتماعی

مدیریت کسب 
وکارهاي کوچک در 

ایران

1416838

مبانی سازمان اختیاري-3مدیریت کیفیت
ومدیریت

1416841

بازاریابی و مدیریت اختیاري-2تحقیقات بازاریابی
بازار

1416839

3022031-عمومی-2می ایرانانقالب اسال



معاون آموزشمدیر گروه                                                                      مدیر آموزش                                    
نام ونام خانوادگی                                                  نام ونام خانوادگی نام و نام خانوادگی    


