
پيشنيازنوع درسعملینظرینام درسکد درسترم

(اقتصاد خرد)پایه3اقتصاد کالن1114110

)پایه3(2)ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت 2114111 1)ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت  )

پایه3روانشناسي عمومي3114116

پایه3*اصول اساسي مدیریت اسالمي و الگوهاي آن 4114117

(مدیریت رفتار سازماني)اصلي3مدیریت منابع انساني5114120

))تخصصي3(1)حسابرسي 6114131 2)اصول حسابداري  )

))عمومي2(حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم) (2)معارف اسالمي 7114150 1)معارف  )

)عمومي(2h) 1(2)تربيت بدني 8114153 1)تربيت بدني  )

عمومي2*دانش خانواده و جمعيت 9114156

18

(1)آمار و کاربرد آن در مدیریت پایه3(2)آمار و کاربرد آن در مدیریت 1114112

پایه2حقوق اساسي2114114

(1)مدیریت مالي اصلي3(2)مدیریت مالي 3114122

تخصصي3سازمانهاي پولي و مالي بين المللي4114132

(2)زبان تخصصي تخصصي42و3زبان تخصصي مدیریت 5114134

مدیریت رفتار سازمانياختياري3روابط صنعتي6114140

عمومي2(آشنایي با قانون اساسي)انقالب اسالمي و ریشه هاي آن 7114151

18

پایه3توسعه اقتصادي و برنامه ریزي1114113
اقتصاد کالن و ریاضيات و کاربرد آن 

(1)در مدیریت 

(1)آمار و کاربرد آن در مدیریت پایه3روش تحقيق در مدیریت2114115

اقتصاد کالن تخصصي3بازرگاني بين المللي3114133

تجزیه و تحليل و طراحي سيستمتخصصي3سيستمهاي اطالعاتي مدیریت4114135

سازمانهاي پولي و مالي بين الملليتخصصي3سياستهاي پولي و مالي5114137

اختياري2سمينار در مسائل بازاریابي6114144

عمومي2(تفسير موضوعي قرآن)متون اسالمي 7114154

19

(1)تحقيق در عمليات اصلي3(2)تحقيق در عمليات 1114121

تخصصي3مدیریت استراتژیک2114130

بازرگاني بين المللتخصصي2بازاریابي بين الملل3114136

(2)مدیریت مالي اختياري2سمينار در مسائل مالي4114142

عمومي2(تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي)تاریخ اسالم 5114152

12

1141

اول

                                             جمع واحد ها

دوم

                                             جمع واحد ها

.را در دوره کارداني گذرانده اند نيازي به انتخاب این دروس ندارند "اصول اساسي مدیریت اسالمي و الگوهاي آن"و  "دانش خانواده"دانشجویاني که درس * د

ترم بندی کارشناسی ناپيوسته مديريت بازرگانی

سوم

                                             جمع واحد ها

چهارم

                                             جمع واحد ها
تعداد واحدهای جبرانی با تشخيص گروه آموزشی - 10ماده 

 واحد می باشد و 6صرفاً برای دوره کارشناسی ناپيوسته حداکثر 

نمره دروس جبرانی در ميانگين نيمسال و کل وی محاسبه نمی 

.شود

دانشگاه اختيار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی : تبصره

 است و دردوره کارشناسی 14پيوسته که معدل کل آنها زير 

 واحد 20ناپيوسته در رشته غيرمرتبط پذيرفته شده اند حداکثر 

.درس جبرانی ارائه کند

 واحد67+5تعداد کل واحدهای درسی      

 واحد9+2دروس عمومی                        

 واحد20+3دروس پايه                      

 واحد9دروس اصلی                           

 واحد22دروس تخصصی                     

 واحد7دروس اختياری                       


