
 انبارداری-کاردان حرفه ای بازرگانیچارت دروس رشته :

 ترم اول                                                                                     ترم دوم                                                              

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس پیشنیاز تعداد واحد نام درس

 عملی تئوری عملی تئوری

 روشهای انبارداری 1 1 دریافت و تحویل کاال در انبار   2 حسابداری عمومی

 زبان خارجی  2 زبان تخصصی انبارداری   2 ریاضیات و آمار

 اع انبارانو  2 ساختمان انبار  1 1 روشهای انبارداری

 اع انبارانو  2 قفسه بندی و تقسیمات انبار   2 شیمی و خوردگی

 مبانی انبار  2 نگهداری اقالم در انبار   2 مبانی انبار

 اع انبارانو 1 1 اصول و مبانی مکان یابی احداث انبار   2 انواع انبار

  1 1 درس مهارت مشترک  1  کاربینی

   2 گروه معارف اسالمی    درس عمومی

 ترم چهارم                   ترم سوم                                                                                                                            

 پیشنیاز تعداد واحد نام درس پیشنیاز واحدتعداد  نام درس

 عملی تئوری عملی تئوری

  1 1 انبارداری مکانیزه و کاربرد رایانه  نگهداری اقالم 1 1 روشهای شناسایی و ممیزی اقالم

  1 2 انواع شیوه های طبقه بندی کال در انبار مبانی انبار 1 1 وظایف گروه انبارداری

 ماموریت و نقش تدارکات  2 اصول و مبانی زنجیره تامین کاال انواع انبار 1 1 آرایش آدرسهای انباری

   2 درس مهارت مشترک  1 1 نبارداریفرم ها و قبوض ا

   2 گروه معارف اسالمی انواع انبار  2 کنترل موجودی انبار
       2 ماموریت و نقش تدارکات در سازمان

      1 1 انبارگردانی

     دریافت و تحویل کاال  2 اهمیت بسته بندی در انبار

       2 درس مهارت مشترک

       2 گروه معارف اسالمی

 

 دروس عمومی ،مهارت مشترک و کارورزی نیز باید تا پایان فارغ التحصیلی گذرانده شود. قوبه همراه دروس ف

 تعداد واحد دروس مهارت مشترک

 واحد نظری 2 مستندسازی

 واحد نظری 2 کارآفرینی

 واحد نظری 2 اخالق حرفه ای

 واحد نظری 2 ایمنی و بهداشت محیط کار

 

 

 

 

 

اخذ نموده و موفق به پاس نمودن درس نشده اید )غیبت وجود دارد و در صورتیکه درس گروه معارف اسالمی را  یک درس از گروه معارف اسالمیدر هر ترم فقط امکان اخذ *

 نمایید.واحد  انتخابزمان به صورت همبا یک درس گروه معارف دیگر می توانید  (نباشد امتحانی

 

 عملی واحد 4جمعاً دروس کارورزی 

 قابل اخذ از ترم دوم یا نیمسال تابستان اول )اولویت انتخاب در تابستان( 1کارورزی

-1تابستان و در صورت پاس شدن کارورزی آخر یا آخرینقابل اخذ در ترم  2کارورزی

 است. 1یکارورزدرس  2پیشنیاز کارورزی

 دروس عمومی و گروه معارف اسالمی

 دروس گروه معارف اسالمی درس عمومی

 واحد نظری 2)انسان در اسالم(  1اندیشه اسالمی واحد نظری 3زبان خارجی 

 واحد نظری 2اخالق اسالمی )عرفان عملی اسالم(  واحد نظری 3زبان فارسی 

 واحد نظری 2دانش خانواده و جمعیت  واحد عملی 1بیت بدنی تر


