آرایص تزهی دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ کبرآفزیٌی کسب ٍ کبر جذیذ داًطگبُ آساد اسالهی سپیذاى
درٍس جبزاًی

درٍس اصلی

درٍس اختیبری

درٍس تخصصی

اصَل حسببذاری

تئَری ّبی کبر آفزیٌی

استمزار کسب ٍ کبر

هذیزیت کسب ٍ کبر در اسالم

هذیزیت هبلی

تطخیص فزصتْبی کبر آفزیٌی

ایجبد کسب ٍ کبر

هذیزیت بیي فزٌّگی

حمَق ببسرگبًی

الگَّبی تصوین گیزی کبرآفزیٌبى

تَسعِ هحصَل جذیذ

تئَریْبی هذیزیت پیطزفتِ

هببًی پیطزفتِ کبر آفزیٌی

طزاحی ٍ تذٍیي طزح کسب ٍ کبر

هذیزیت کسب ٍ کبرّبی کَچک

تحلیل هحیط کسب ٍ کبر بیي الولل

کلیبت التصبد

هذیزیت استزاتژیک کبر آفزیٌی

هذیزیت سًجیزُ تبهیي

التصبد هذیزیت

کبر آهَسی

تحلیل هحیط کسب ٍ کبر

هذیزیت تبهیي ٍ عولیبت

ببساریب بی ٍ تحمیمبت ببسار **

کبر آفزیٌی در بستز فٌبٍری اطالعبت

هذیزیت رفتبر سبسهبًی پیطزفتِ

پبیبى ًبهِ ٍ4احذ

جْبًی سبسی ٍ رضذ در کسب ٍ کبرّبی کَچک ٍ هتَسط

التصبد کالى

هذیزت تین ّبی کبر آفزیٌی

هببًی کبهپیَتز
التصبد ایزاى

تخصیص هٌببع ٍ سزهبیِ اًسبًی

جبهعِ ضٌبسی رٍستبیی

تَاًوٌذ سبسی کبر آفزیٌبًِ سًبى ٍجَاًبى رٍستبیی

هذیزیت سبسهبًْبی گزدضگزی

التصبد دیجیتبلی ٍ جبهعِ دیجیتبلی

سبهبًِ ّبی اطالعبتی در صٌعت گزدضگزی

رٍش تحمیك در کبرآفزیٌی

سببى تخصصی**

سویٌبر در کبر آفزیٌی

رٍش تحمیك **

هذیزیت هٌببع اًسبًی

اصَل سیستن ّبی پَیب

ببسار یببی خذهبت

اخذ ٍ 6احذ درسی ستبرُ دار(**)اس بیي

گذراًذى کلیِ درٍس ٍ04احذ ٍ پبیبى

درٍس جبزاًی

ًبهِ ٍ 4احذ الشاهی است.

گذراًذى پٌج درس(ٍ01احذ)اس
درٍس تخصصی الشاهی است.

گذراًذى دٍ درس بِ تعذاد ٍ4احذ اس درٍس اختیبری بِ
تطخیص گزٍُ الشاهی است .

بزای کلیِ داًطجَیبى(هزتبط ٍ غیز هزتبط)
بِ تطخیص گزٍُ الشاهی است.

-0داًطجَیبى هَظف ّستٌذ پس اس پبیبى ًیوسبل اٍل لبل اس ًیوسبل چْبرم هَضَع پبیبى ًبهِ بِ تبییذ گزٍُ تخصصی رسبًٌذ ٍ پزٍ پشال آى را ارائِ
دّذ.
-2حذالل ًوزُ لبَلی در توبم درٍس اصلی ٍجبزاًی  02هی ببضذ.
-3حذالل ٍاحذ اًتخببی در ّز ًیوسبل  ٍ 8حذاکثز ٍ 04احذ هی ببضذ
-4داًطجَیبًی کِ در همطع کبرداًی یب کبرضٌبسی درس ٍصیت ًبهِ اهبم (رُ) را ًگذراًذُ اًذ هلشم بِ اخذ ایي درس هی ببضٌذ
-5در صَرتی کِ هعذل کل داًطجَ سیز  04ببضذ داًطجَ حك دفبع اس پبیبى ًبهِ را ًذارد(.هزاجعِ داًطجَ جْت استفبدُ اس هبدُ  04جْت تزهین
هعذل).
-6تب سهبًی کِ داًطجَ دفبع اس پبیبى ًبهِ را اًجبم ًذادُ اس ت هَظف است بز اسبس تمَین داًطگبّی در ًیوسبلْبی بعذ ًیش آى را ثبت ًبم ًوبیذ

