
نیمسال 

ارائه
نام درس

تعداد 

واحد
دروس پیشنیاز یا همنیازنوع درس

پایه3مبانی کارآفرینی

پایه3(1)اصول حسابداری 

اصلی3مبانی سازمان و مدیریت

عمومی3زبان انگلیسی

عمومی2(اخالق کاربردی)آیین زندگی 

عمومی2(مبدأ ومعاد ) 1اندیشه اسالمی

(1)اصول حسابداری پایه3(2)اصول حسابداری 

ریاضیات پیش نیازپایه3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

پایه3(1)آمار و کاربرد آن در مدیریت 

مبانی سازمان و مدیریتاصلی3مدیریت رفتار سازمانی

مبانی کارآفرینیتخصصی3مدیریت نوآوری

عمومی1(1)تربیت بدنی 

عمومی2(نبوت و امامت ) 2اندیشه اسالمی

(1)آمار و کاربرد آن در مدیریت پایه3(2)آمار و کاربرد آن در مدیریت 

مبانی کارآفرینیپایه3حقوق بازرگانی

پایه3اقتصاد خرد

مبانی سازمان و مدیریتاصلی3مدیریت منابع انسانی

مدیریت رفتار سازمانی- مبانی کارآفرینی تخصصی3مهارت های کارآفرینی

عمومی1(1)ورزش 

عمومی3زبان فارسی  

(2)آمار و کاربرد آن در مدیریت پایه3روش تحقیق در مدیریت

اقتصاد خردپایه3اقتصاد کالن

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتاصلی3تحقیق در عملیات

مبانی کارآفرینیتخصصی3کسب و کار در خانه

تخصصی44و3و2و1زبان تخصصی 

عمومی2انقالب اسالمی ایران
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ن شموسسه آموزش عالی افرا  مهر دان

ربانهم زمان بندی ردوس مقطع کارشناسی رشته  مدرییت کسب و کاراهی کوچک
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 واحد16: جمع کل
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دروس پیشنیاز یا همنیازنوع درس

ن شموسسه آموزش عالی افرا  مهر دان

ربانهم زمان بندی ردوس مقطع کارشناسی رشته  مدرییت کسب و کاراهی کوچک
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ل 
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پایه3مبانی فناوری اطالعات

(2)اصول حسابداری پایه3حسابداری صنعتی

مبانی سازمان و مدیریتاصلی3مدیریت تولید و زنجیرۀ تأمین

مبانی کارآفرینیتخصصی3کارآفرینی سازمانی و اجتماعی

مبانی کارآفرینیتخصصی3محیط کسب وکار در ایران

اختیاری2قوانین کسب وکار در کشور

اقتصاد کالن- مبانی سازمان و مدیریت اصلی3بازاریابی و مدیریت بازار

اقتصاد کالن- (2)اصول حسابداری اصلی3مدیریت مالی

مبانی کارآفرینیتخصصی3مدیریت کسب وکارهای کوچک در ایران

مبانی کارآفرینیتخصصی3کسب و کار روستایی

اقتصاد کالن- مبانی کارآفرینی تخصصی3الگوهای تصمیم گیری کارآفرینانه

عمومی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

تحقیق در عملیاتاصلی3سیستم های خرید و انبارداری

مبانی سازمان و مدیریتاصلی3مدیریت استراتژیک

بازاریابی و مدیریت بازار- مدیریت مالی - مبانی کارآفرینی تخصصی3طراحی و تدوین طرح کسب و کار

مبانی کارآفرینیتخصصی3کسب و کار در بخش خدمات

مبانی کارآفرینی- مبانی فناوری اطالعات تخصصی3کسب و کار الکترونیکی

عمومی2دانش خانواده و جمعیت

پایه3مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن

مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران- کارآفرینی سازمانی و اجتماعی تخصصی2کارآموزی

طراحی و تدوین طرح کسب وکار- مدیریت کسب و کار کوچک در ایران- کارآفرینی سازمانیتخصصی3مدیریت پروژه های راه اندازی کسب و کار

مدیریت استراتژیکاختیاری3بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

مبانی فناوری اطالعاتاختیاری3سیستم های اطالعاتی مدیریت

عمومی2تفسیر موضوعی قرآن

 واحد138: جمع کل واحدهای دوره بدون  احتساب دروس جبرانی 

شم
 ش

ال
مس

نی

 واحد17: جمع کل

تم
هف

ل 
سا

یم
ن

 واحد17: جمع کل

تم
هش

ل 
سا

یم
ن

 واحد16: جمع کل

جم
 پن

ال
مس

نی

 واحد17: جمع کل


