
نیمسال 

ارائه
نام درس

تعداد 

واحد
دروس پیشنیازنوع درس

پایه3ریاضیات پایه
پایه13اصول حسابداری 

پایه3مبانی سازمان و مدیریت

پایه3مبانی فناوری اطالعات
عمومی3زبان انگلیسی

عمومی3زبان فارسی

مبانی سازمان و مدیریتپایه3اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

ریاضیات پایهپایه3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

ریاضیات پایهپایه13آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 

ریاضیات پایهپایه3اقتصاد خرد

1اصول حسابداری پایه23اصول حسابداری

عمومی12اندیشه اسالمی 

مبانی سازمان و مدیریتپایه3اصول و مبانی کارآفرینی

1آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت پایه23آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 
اقتصاد خردپایه3اقتصاد کالن

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالمپایه3روان شناسی سازمانی
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالمپایه3جامعه شناسی سازمانی

عمومی22اندیشه اسالمی 

2آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت پایه3روش تحقیق در مدیریت
جامعه شناسی سازمانی-روان شناسی سازمانیاصلی3مدیریت رفتار سازمانی

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتاصلی13تحقیق در عملیات 
2اصول حسابداریاصلی13حسابداری صنعتی 

زبان عمومیتخصصی12زبان تخصصی 
اصول و مبانی کارآفرینی-اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالماصلی2مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچک

عمومی11تربیت بدنی 

مدیریت رفتار سازمانیاصلی3مدیریت منابع انسانی

1تحقیق در عملیات اصلی23تحقیق در عملیات 

1حسابداری صنعتی اصلی3مدیریت مالی
اقتصاد خرد-اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالماصلی2اصول بازاریابی و مدیریت بازار

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالماصلی2حقوق تجارت و قوانین کسب و کار
مبانی فناوری اطالعاتاختیاری2سیستم های اطالعاتی مدیریت

عمومی2انقالب اسالمی ایران
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 و بعد از آن1401برنامه زمان بندی دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار از ورودی     
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2آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت -1تحقیق در عملیات -اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالماصلی3مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

مدیریت منابع انسانیاصلی2اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی 

حقوق تجارت و قوانین کسب و کار-اقتصاد کالنتخصصی2تحلیل محیط کسب و کار

حقوق تجارت و قوانین کسب و کارتخصصی2اصول مذاکره و مدیریت قراردادها

اصول بازاریابی و مدیریت بازار-مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچک-مبانی فناوری اطالعاتاختیاری2کسب و کار الکترونیکی

1زبان تخصصی تخصصی22زبان تخصصی 

مبانی مدیریت کسب و کارهای کوچکتخصصی2کارآفرینی شرکتی
عمومی2دانش خانواده و جمعیت

مدیریت عملیات و زنجیره تأمین-2تحقیق در عملیات تخصصی2الگوهای تصمیم گیری و حل مسئله

مدیریت عملیات و زنجیره تأمینتخصصی2مدیریت تکنولوژی و نوآوری

مدیریت عملیات و زنجیره تأمینتخصصی2مدیریت پروژه

اصول مذاکره و مدیریت قراردادها-مدیریت عملیات و زنجیره تأمین-اصول بازاریابی و مدیریت بازارتخصصی2مدیریت خرید

سیستم های اطالعاتی مدیریت-مبانی سازمان و مدیریتاختیاری2فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

اصول بازاریابی و مدیریت بازاراختیاری2مدیریت تبلیغات
عمومی2تفسیر موضوعی قرآن

عمومی2آیین زندگی

مدیریت عملیات و زنجیره تأمین-اصول بازاریابی و مدیریت بازارتخصصی2طراحی و تدوین طرح کسب و کار

مدیریت خرید-تحلیل محیط کسب و کارتخصصی2کسب و کار بین المللی
سال چهارمتخصصی2کارورزی

سال چهارمتخصصی2مدیریت استراتژیک
عمومی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

عمومی1(2تربیت بدنی)1ورزش

 واحد130: جمع کل واحدهای دوره بدون احتساب دروس جبرانی 
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