
 

 

 برنامه كالسي دوره هاي  

 كسب و كار دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  8.30 1/4/1401  12تا 10جمعه  سمیه عسکري  2 آمار 102

  8.30 4/4/1401  14تا  11سه شنبه  سمیه حسام  3 اصول حسابداري 101

  8.30 6/4/1401  18تا  15شنبه یک مریم تهمتني  3 اصول علم اقتصاد 203

  8.30 8/4/1401  18تا  16چهارشنبه  مهدي علي نژاد  2 کسب و کار از دیدگاه اسالم 202

  8.30 5/4/1401  18تا  16سه شنبه  احمد پویافر  2 مباني سازمان مدیریت 202

  8.30 28/3/1401  14تا  12پنج شنبه  کلثوم قاسمي  2 زبان پیش 205

  8.30 30/3/1401  16تا  14شنبه  راضیه امیر طاهري  2 ریاضي پیش 108

آز1  کاربیني -   - -  - صدیقه مظفر 

  11 9/04/1401  20تا  17پنج شنبه  دادخدا حاتمي - 3 فارسي 207

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر     -)ترم اول(1400-2ورودي: 

 



 

 برنامه كالسي دوره هاي  

 كسب و كار دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 حتما اخذ شود 11 3/4/1401  16تا  14چهارشنبه  شهریار نوري زاده - 2 مهارت ها و قوانین کسب و کار 204

  11 5/4/1401  20تا  18دوشنبه  فروغ زارعي - 3 قوانین و مقررات عمومي 108

عین اله  - 3 قانون نظام صنفي و ایین نامه هاي اجرایي آن 102

 ساالرحسیني
  11 29/3/1401  18تا  16شنبه 

 قوانین و مقررات ایمني و بهداشتي  207

 در واحد صنفي

 فاطمه آرزم - 3

 20تا  18شنبه 

 31/3/1401 11  

 اصول علم اقتصاد 11 2/4/1401  18تا  16دوشنبه  شته شهدادنژادرف ک1 1 مدیریت بازاریابي 104

  11 7/4/1401  20تا  18سه شنبه  شهباز براهویي - 2 مشتري مداري 101

 حتما اخذ شود 14 9/4/1401  18تا  16جمعه  روانپاک - 3 زبان خارجي 105

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر25 -)ترم دوم(1400-1ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 كسب و كار دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

ک 1 - برنامه ریزي و طراحي کسب و کار 103  مهارت ها و قوانین کسب و کار 8.30 1/4/1401  17تا  15.30سه شنبه  مهرداد بهره مند 

 نقش و جایگاه واحدهاي صنفي 207

کوچک و متوسط   

 عین اله ساالر حسیني - 2

 16تا  14یک شنبه 

 28/3/1401 8.30  

ک 1 1 سرپرستي واحدهاي کسب و کار 207  مباني سازمان و مدیریت 8.30 30/3/1401  18تا  16یک شنبه  عین اله ساالر حسیني 

  8.30 4/4/1401  18تا  16پنج شنبه  رسول خوانچه مهر - 2 اصول و مباني زنجیره تامین 105

 زبان خارجي 8.30 6/4/1401  20تا  18شنبه  آزاده عزیزي - 2 زبان تخصصي 205

 حتما اخذ شود 8.30 3/4/1401  15تا  13سه شنبه  فائزه مستجابي - 2 کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات 102

  8.30 8/4/1401  16تا  14پنج شنبه  سمیه علیمرادي - 2 مقررات استاندارد  و کنترل کیفیت 108

   -    ک2  1کارورزي -

  
        

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر15 -)ترم سوم(99-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 كسب و كار دانيكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 کاربرد فناوري اطالعات 11 5/4/1401  18تا  16چهارشنبه  شهریار نوري زاده آز2 1 خرید و فروش الکترونیکي 204

فروش وفنون  205 ک1 1   مدیریت بازاریابي 11 1/4/1401  20تا  18دوشنبه  علي حاجي حسیني 

ک2 1 طراحي و چیدمان فروشگاه 204  مدیریت بازاریابي 11 29/3/1401  20تا  18چهارشنبه  بازیار بهمن نژاد 

  - -  14تا  8پنج شنبه  نگار مصباحي ک2 - پروژه -

2کارورزي -   - -  - آزاده عطایي ک2 - 

          

      
    

  
        

  
        

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر21 -)ترم چهارم(99-1ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 شناسي كسب و كارغیرمرتبطكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 20تا  18سه شنبه  شهباز براهویي - 2 مشتري مداري 101
 7/4/1401 11  

 18تا  16دوشنبه  فرشته شهدادنژاد - 2 مباني بازاریابي 104
 2/4/1401 11  

 18تا  16سه شنبه  پویافر - 2 سازمان و مدیریت 202
 5/4/1401 11  

آز1  کاربیني -  - صدیقه مظفر 
 آمار و کاربرد در کسب و کار - - 

  11 1/4/1401  12تا  10جمعه  هادي محمدي نسب - 2 امار و کاربرد در کسب و کار 103

ک1 1 تکنیک ها و ابزار کارافریني 106   11 28/3/1401  16تا  14پنج شنبه  بازیار بهمن نژاد 

ک1 1 اصول تنظیم و کنترل بودجه 106  20تا  18چهارشنبه  رضا باراني 
 4/4/1401 11  

 برنامه ریزي و مدیریت پروژه 106
ک1 1  18تا  16پنج شنبه  بازیار بهمن نژاد 

 30/3/1401 11  

 مقررات صادرات و واردات 108
  11 6/4/1401  12تا  10پنج شنبه  سمیه علیمرادي - 2

18تا  16دوشنبه   امیني - 2 انقالب اسالمي 204      

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر     -)ترم اول(1400-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 شناسي كسب و كارمرتبطكار

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

آز1  کاربیني -  - صدیقه مظفر 
 آمار و کاربرد در کسب و کار - - 

  11 1/4/1401  12تا  10جمعه  هادي محمدي نسب - 2 امار و کاربرد در کسب و کار 103

1آز 1 تکنیک ها و ابزار کارافریني 106   11 28/3/1401  16تا  14پنج شنبه  بازیار بهمن نژاد 

1آز 1 اصول تنظیم و کنترل بودجه 106  20تا  18چهارشنبه  رضا باراني 
 4/4/1401 11  

 برنامه ریزي و مدیریت پروژه 106
 18تا  16پنج شنبه  بازیار بهمن نژاد آز1 1

 30/3/1401 11  

 مقررات صادرات و واردات 108
  11 6/4/1401  12تا  10پنج شنبه  سمیه علیمرادي - 2

18تا  16دوشنبه   امیني - 2 انقالب اسالمي 204      

  
   

 
    

  
        

          

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر     -)ترم اول(1400-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 شناسي كسب و كاركار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 20تا  18شنبه یک مریم تهمتني - 2 اقتصاد 203
 6/4/1401 8.30  

تحلیل محیط کسب و کار کوچک و متوسط  102

 در ایران

 عین اله ساالرحسیني - 2
 16تا  14شنبه 

 29/3/1401 8.30  

 18تا  16پنج شنبه  سمیه علیمرادي ک1 1 سیستم هاي مدیریت یکپارچه 108
 8/4/1401 8.30  

 18تا  16.30سه شنبه  داریوش جداوي ک 1 1 روش تحقیق در مدیریت کسب و کار 101
 آمار و کاربرد در کسب و کار 8.30 2/4/1401 

  8.30 4/4/1401  16تا  14یک شنبه  آزاده عزیزي - 2 زبان تخصصي کسب و کار 202

  8.30 31/3/1401  20تا  18.30سه شنبه  مهرداد بهره مند - 2 اصول و مباني تولید 103

 16تا  14سه شنبه  اکبر سلجوقي ک 1 1 مدیریت بازار یابي و خدمات 202
 7/4/1401 8.30  

  8.30 3/4/1401  20تا  18شنبه  امیررضا خاني ذالن - 2 مدیریت منابع انساني 102

  
        

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر27 -)ترم دوم(1400-1ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 شناسي كسب و كاركار

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  11 28/3/1401  20تا  16دوشنبه  محسن صفري ک1 1 مدیریت تامین و انبارداري 105

  11 30/3/1401  18تا  15چهارشنبه  اردشیر ساالري ک1 1 مدیریت هزینه در کسب و کار  105

 مشتري مداري 11 5/4/1401  16.30تا  15سه شنبه  داریوش جداوي ک1 1 مدیریت ارتباط با مشتري 205

  11 1/4/1401  18تا  15پنج شنبه  اردشیر ساالري ک 1 1 مدیریت ریسک در کسب و کار 202

 تحلیل محیط کسب وکار 11 7/4/1401  20تا  18شنبه  چهار طاهري پور ک1 1 هوشمند سازي کسب و کار 108

اجتماعيشیوه هاي کارآفریني سازماني و  202  تکنیک ها و ابزارهاي کارآفریني 11 6/4/1401  20تا  18سه شنبه  احمد پویافر ک1 1 

1کارورزي  -  کاربیني - -  - صدیقه مظفر 2  

 
         

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر13 -)ترم سوم(99-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 شناسي كسب و كار كار

 1400-1401سال تحصیلي اول  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 نام درس کالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت کالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 تکنیک ها و ابزار کارآفریني 8.30 29/3/1401  10تا  8پنج شنبه  طاهري پور آز1 2 مدیریت نوآوري توسعه محصول 105

 - 8.30 31/3/1401  12تا  10 پنجشنبه طاهري پور - 2 رفتار سازماني 203

آز1 1 مدیریت تبلیغات و برند سازي 101  مدیریت بازار یابي و خدمات  8.30 2/4/1401  16تا  14یک شنبه  مظفرصدیقه  

آز1 2 راه اندازي کسب و کار 105 –مدیریت هزینه در کسب و کار  8.30 4/4/1401  16تا  14سه شنبه  محمود ملک پور   

 مدیریت ریسک در کسب و کار

روش تحقیق در -کاربرد آن در کسب و کارآمار  - -  14تا  8جمعه  نگار مصباحي ک2 - پروژه کسب و کار -

 کسب و کار

–مدیریت هزینه در کسب و کار  8.30 6/4/1401  20تا  18پنج شنبه  رسول خوانچه مهر ک1 1 مهندسي ارزش 104  

 مدیریت ریسک در کسب و کار

2کارورزي - 1کارورزي  - -  - بازیار بهمن نژاد ک2 -   

 مقطع:  کارشناسی

  1400-1401سال تحصيلی :  

 نفر24 -)ترم چهارم(99-1ورودي: 

 


