
نوع درسعملینظرینام درسکد درسترم

پایه3ریاضیات پایه1113103

پایه3(1)اصول حسابداری 2113108

پایه3اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسالم3113119

عمومی3(1)زبان انگلیسی 4113157

عمومی2(عرفان عملی در اسالم)اخالق و تربیت اسالمی 5113152

عمومی(2h) 1(1)تربیت بدنی 6113158

پایه3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1113104

پایه3اقتصاد خرد2113106

پایه3(2)اصول حسابداری 3113109

پایه3(1)آمار و احتماالت وکاربرد آن در مدیریت 4113112

اصلی3مبانی سازمان و مدیریت5113120

عمومی3فارسی6113156

پایه3اقتصاد کالن1113107

پایه3(2)آمار و احتماالت وکاربرد آن در مدیریت 2113113

پایه3کاربرد کامپیوتر در مدیریت3113161

پایه2روانشناسی سازمانی4113163

اصلی3مدیریت رفتار سازمانی5113121

اصلی3آشنایی با قوانین کسب و کار6113168

اصلی2اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی7113169

پایه3روش تحقیق در مدیریت1113116

پایه3احکام کسب و کار2113162

اصلی3مدیریت منابع انسانی3113122

اصلی3(1)تحقیق در عملیات 4113124

اصلی3از منظر اسالم (1)مدیریت مالی 5113164

اصلی3(بارویکرد اسالمی)بازاریابی و مدیریت بازار 6113166

عمومی2(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی 7113150

1131

اول

                                             جمع واحد ها

دوم

                                             جمع واحد ها

15

18

ترم بندی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

سوم

                                             جمع واحد ها

چهارم

                                             جمع واحد ها

19

20



نوع درسعملینظرینام درسکد درسترم

اصلی3(2)تحقیق در عملیات 1113125

اصلی2آموزش مهارت های حر فه ای2113165

اصلی3(1)حسابداری صنعتی 3113127

اصلی3مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت4113167

تخصصی3(تطبیقی و اسالمی)حقوق بازرگانی 5113171

تخصصی3(2)مدیریت مالی 6113138

عمومی(2h) 1(2)تربیت بدنی 7113159

اصلی3فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها1113170

تخصصی3(1)حسابرسی 2113132

تخصصی3بازرگانی بین المللی3113134

تخصصی2(1)زبان تخصصی 4113173

تخصصی2مبانی بانکداری و مدیریت بانک5113176

تخصصی3سیستمهای خرید انبارداری و توزیع6113142

عمومی2(تفسیر موضوعی قرآن)متون اسالمی 7113155

تخصصی3مدیریت استراتژیک1113130

تخصصی3سازمانهای پولی و مالی اسالمی و بین المللی2113172

تخصصی2 (2)زبان تخصصی 3113174

تخصصی3سیستمهای اطالعاتی در مدیریت4113137

تخصصی3بازاریابی بین المللی5113175

عمومی2(حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم) (2)معارف اسالمی 6113151

عمومی2(تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی)تاریخ اسالم 7113154

تخصصی3تجارت الکترونیک1113177

اختیاری3حقوق بازرگانی بین المللی2113143

اختیاری2اصول و مبانی کارآفرینی3113178

عمومی2(آشنایی با قانون اساسی)انقالب اسالمی و ریشه های آن 4113153

عمومی2دانش خانواده و جمعیت5113160

 واحد22دروس عمومی                        

 واحد138تعداد کل واحدهای درسی      

 واحد38دروس پایه                                

 واحد37دروس اصلی                           

 واحد36دروس تخصصی                     

 واحد5دروس اختیاری                     

12

هشتم

                                             جمع واحد ها

پنجم

                                             جمع واحد ها

19

17

ششم

                                             جمع واحد ها

هفتم

                                             جمع واحد ها

18



پیشنیاز

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

(1)اصول حسابداری 

ریاضیات پایه

اقتصاد خرد

(1)آمار و احتماالت وکاربرد آن در مدیریت 

مبانی سازمان و مدیریت

(1)آمار و احتماالت وکاربرد آن در مدیریت 

مدیریت رفتار سازمانی

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

و اقتصاد کالن (2)اصول حسابداری 

اقتصاد کالن- مبانی سازمان و مدیریت 



پیشنیاز

(1)تحقیق در عملیات 

مدیریت رفتار - مبانی سازمان و مدیریت

سازمانی

(2)اصول حسابداری 

اقتصاد خرد و اقتصاد کالن

(بارویکرد اسالمی)بازاریابی و مدیریت بازار 

از منظر اسالم (1)مدیریت مالی 

(1)تربیت بدنی 

مبانی سازمان و مدیریت

(2)اصول حسابداری 

اقتصاد کالن

(1)زبان انگلیسی 

اقتصاد کالن

(2)تحقیق در عملیات 

سال چهارم

اقتصاد کالن

(1)زبان تخصصی 

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

بازرگانی بین المللی

(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی 

سیستمهای اطالعاتی در مدیریت

(تطبیقی و اسالمی)حقوق بازرگانی 


