
همنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیفهمنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیف

1
اندیشه اسالمی2(حقوق 

اجتماعی سیاسی در اسالم)
22___1

تحقیق در عملیات و کاربرد آن در 

بهینه سازي لجستیک
22---

2
تاریخ تحلیلی صدراسالم(تاریخ 

امامت)
---22لجستیک و زنجیره تأمین پیشرفته2___22

3
تفسیرموضوعی نهج 

تفسیرموضوعی قرآن) البالغه(
--211سیستمهاي تولید3___22

4
آشنایی با دفاع مقدس(انقالب 

اسالمی ایران)
سیستمهاي تولید-211کنترل تولید پیشرفته4___22

---22زنجیره ارزش و درك مشتري5___11تربیت بدنی 2(ورزش1)5

---22اقتصاد بازرگانی6

--211تعمیر و نگهداري7

لجستیک و زنجیره تأمین پیشرفته--22مبانی لجستیک بین الملل8همنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیف

1
مهارت هاي مسئله یابی و 

تصمیم گیري
لجستیک و زنجیره تأمین پیشرفته-211برنامه ریزي و سازماندهی لجستیک9-ـ-22

---22مدیریت منابع انسانی2

---22کنترل پروژه3

همنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیفهمنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیف

اقتصاد بازرگانی--22قوانین و مقررات بازرگانی1---22ریاضیات کاربردي1

لجستیک و زنجیره تأمین-321مدیریت خرید،تامین و برون سپاري2---22آمار کاربردي2

--211حمل و نقل بار3ـ--22حسابداري لجستیک3

--211توزیع و کنترل موجودیها4

5
سیستمهاي اطالعات مدیریت در 

لجستیک
آمار کاربردي--22

الکترونیک داده ها6EDIساعتتعدادواحدنام درسردیف سیستم هاي اطالعات مدیریت در لجستیک-1-1کارگاه تبادل 

مدیریت خرید،تامین و برون سپاري-211مدیریت کیفیت1327کاربینی (بازدید)1

--211انبارداري نوین22408کارورزي21

مدیریت خرید،تامین و برون سپاري-211سیستم هاي تامین22409کاروزي32

توزیع و کنترل موجودیها-211سفارشات و پیش بینی تقاضا10

---22ریسک و بیمه11

--22زبان تخصصی12

حسابداري لجستیک-211مدیریت مالی لجستیک13

همنیازپیشنیازواحدعملیواحدنظريتعدادواحدنام درسردیف

---33تحقیق در عملیات1

---33برنامه ریزي و کنترل موجودیها2

ـ--22مبانی حمل ونقل3

---22اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین4

---33برنامه ریزي و کنترل تولید5

---33اصول حسابداري6

دانشجویانی  دانشجویانی که در مقطع کاردانی درس دانش خانواده را نگذرانده اند باید در کارشناسی بگذرانند.

که در مقطع کاردانی ، درس اشنایی با دفاع مقس گذرانده اند ، در مقطع کارشناسی ، درس انقالب اسالمی 

ایران می بایست اخذ کنند.

دروس جبرانی(ویژه رشته هاي غیرمرتبط)

چارت درسی رشته کارشناسی حرفه اي مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین - بازرگانی ( 70 واحد + 6 واحد جبرانی )

دروس اصلیدروس عمومی

دروس مهارت مشترك

دروس تخصصی دروس پایه

براساس ضوابط وقوانین آموزشی

براساس ضوابط وقوانین آموزشی

از ثبت نام دانشجو تا پیش  ابتداي دوره (

از پایان نیمسال اول)

دروس آموزش درمحیط کار

زمان اجرا

9501
New Stamp

9501
base



جمععملینظري

-3232-1کاربینی

-32-232ریاضیات کاربردي

-32-232آمار کاربردي

-32-232حسابداري لجستیک

-32-232تحقیق در عملیات و کاربرد آن در بهینه سازي لجستیک

-32-232لجستیک و زنجیره تأمین پیشرفته 

-2164864سیستم هاي تولید

-32-232اقتصاد بازرگانی

-32-232تاریخ تحلیلی صدر اسالم(تاریخ امامت)

17جمع

جمععملینظري

-2164864تعمیر و نگهداري

سیستمهاي تولید2164864کنترل تولید پیشرفته 

لجستیک و زنجیره تامین پیشرفته32-232مبانی لجستیک بین الملل

لجستیک و زنجیره تامین پیشرفته3324880مدیریت خرید،تأمین و برون سپاري

لجستیک و زنجیره تامین پیشرفته2164864برنامه ریزي و سازماندهی لجستیک

-32-232مدیریت منابع انسانی(مهارت مشترك)

_3232_1تربیت بدنی (2) (ورزش1)

_32_232آشنایی با دفاع مقدس(انقالب اسالمی ایران)

-32-232اندیشه اسالمی2(حقوق اجتماعی سیاسی در اسالم)

18جمع

جمععملینظري

-240240-2کارورزي 1

دروس پیشنهادي ترم تابستان اول

تعداد واحدنام درس 
ساعت

پیش نیاز

دروس پیشنهادي ترم دوم

تعداد واحدنام درس 
ساعت

پیش نیاز

     کارشناسی حرفه اي مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین-گرایش بازرگانی

(70 واحد + 6 واحد جبرانی (ویژه دانشجویان کاردانی غیرمرتبط) )

دروس پیشنهادي ترم اول

تعداد واحدنام درس 
ساعت

پیش نیاز

9501
base

9501
New Stamp



جمععملینظري

-32-232زبان تخصصی

-2164864حمل و نقل بار

حسابداري لجستیک2164864مدیریت مالی لجستیک

آمار کاربردي32-232سیستمهاي اطالعات مدیریت در لجستیک

اقتصاد بازرگانی32-232قوانین و مقررات بازرگانی

مدیریت خرید،تأمین و برون سپاري2164864مدیریت کیفیت 

_2164864توزیع و کنترل موجودیها

_32-232مهارت مسئله یابی و تصمیم گیري(مهارت مشترك)

_32-232تفسیرموضوعی نهج البالغه

18جمع

جمععملینظري

EDI 4848-1کارگاه تبادل الکترونیک داده ها
سیستمهاي اطالعات مدیریت 

در لجستیک

_2164864انبار داري نوین

مدیریت خرید،تأمین و برون سپاري2164864سیستم هاي تأمین

مدیریت توزیع و کنترل موجودیها2164864سفارشات و پیش بینی تقاضا

_32-232ریسک و بیمه

_32-232زنجیره ارزش و درك مشتري

_32-232کنترل پروژه(مهارت مشترك)

کارورزي 2402401_2کارورزي2

15جمع

دروس پیشنهادي ترم چهارم

تعداد واحدنام درس 
ساعت

پیش نیاز

دروس پیشنهادي ترم سوم

تعداد واحدنام درس 
ساعت

پیش نیاز

9501
base

9501
New Stamp




