
 دانشکده علوم انسانی

 كارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني گروه آموزشی

 

 دروس رشته

 ترم سوم ترم دوم ترم اول

 پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع

 اقتصاد خرد - 3 اقتصاد كالن  پايه  - 3 اقتصاد خرد پايه - - 3 1اصول حسابداري  پايه 

 2اصول حسابداري  - 3 1حسابرسي  پايه 1اصول حسابداري  - 3 2اصول حسابداري  پايه - - 2 1انديشه اسالمي  عمومي 

مباني مديريت  پايه

اسالمي و 

 الگوهاي آن 

رياضيات وكاربرد آن در  پايه - - 3

 1مديريت 

سازمانهاي پولي  پايه  - 3

 ومالي بين المللي 
3 -  

رياضيات وكاربرد آن در  پايه 1انديشه اسالمي  - 2 2انديشه اسالمي  عمومي - - 3 روانشناسي كار  پايه

 2مديريت 

رياضيات وكاربرد آن  - 3

 1در مديريت 

مديريت رفتار  اصلي   - 2 حقوق اساسي  پايه - - 2 زبان پيش  عمومي

 سازماني 
مباني سازمان  - 3

 ومديريت
مباني سازمان  پايه - - 2 رياضي پيش  عمومي

 ومديريت 
مباني مديريت اسالمي  - 3

 و الگوهاي آن

تاريخ فرهنگ و تمدن  عمومي

 اسالمي وايران 
 به بعد 11ورودي  - 2

الزامي  عمومي

 است

آمار وكاربردي آن در  پايه   2 فارسي پيش  عمومي 

 1مديريت 

 - - 3 زبان خارجه  عمومي   3

  22 جمع کل  11 جمع کل  11 جمع کل

 ترم ششم  ترم پنجم ترم چهارم 

 پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع

تاريخ تحليلي صدر  عمومي  اقتصاد كالن   3  يبازرگاني بين الملل تخصصي اقتصاد كالن   3 پول وارز بانكداري  تخصصي 

 اسالم
2   

آئين زندگي )  عمومي

 اخالق كاربردي (
كامپيوتر وكاربرد آن در  پايه    2

 مديريت 
اصول حسابداري   3 1مديريت مالي  اصلي  1 2

 /اقتصاد كالن2

آمار وكاربرد آن در  پايه    3 فارسي عمومي  عمومي

 2مديريت 

آمار وكاربرد آن در مديريت   3

1 

روش تحقيق در  پايه 

 مديريت 
آمار وكاربرد آن در   3

 1مديريت 

عمليات تحقيق در  اصلي

1 
رياضيات وكاربرد آن در   3

 2و1مديريت 

 1تحقيق در عمليات   3 مديريت توليد  اصلي  1تحقيق در عمليات   3 2تحقيق در عمليات  اصلي

مديريت منابع  اصلي

 انساني 
بازاريابي ومديريت  اصلي مديريت رفتار سازماني   3

 بازار 
مباني سازمان ومديريت/   3

 اقتصاد كالن

بازاريابي ومديريت   3 حقوق بازرگاني  تخصصي 

 بازار

تجزيه وتحليل  اصلي خارجهزبان   2 2و  1زبان تخصصي  تخصصي 

 طراحي سيستم و
تنظيم خانواده و  عمومي مباني سازمان ومديريت  3

 جمعيت 
2   

حسابداري صنعتي  اصلي

1 

 2و  1زبان تخصصي   2 4و3زبان تخصصي  تخصصي      2اصول حسابدراي   3

  11 جمع کل  11 جمع کل  11 جمع کل

 دروس انتخابی  ترم هشتم  ترم هفتم 

 پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع پیشنیاز ع ن عنوان نوع

بازاريابي بين  تخصصي

  يالملل
توسعه اقتصادي  پايه   يبازرگاني بين الملل - 2

 وبرنامه ريزي 
اقتصاد كالن/ رياضيات   3

 1وكاربرد آن در مديريت 

بازار يابي ومديريت   2 تحقيقات بازاريابي  

يابي بين ربازار / بازا
 المللي 

سمينار در مورد     3 دروس اختياري  اختياري  1مديريت مالي  - 3 2مديريت مالي  تخصصي
 مسائل مالي 

 2مديريت مالي   2

سمينار در مورد     3 دروس اختياري  اختياري  واحد گذرانده 122 - 3 مديريت استراتژيك  تخصصي
 مسائل بازاريابي 

 يابي بين الملليزبازا  2

 

 

 
                    

                                                                                                                  



 واحد  32دروس تخصصي   -واحد  21دروس اصلي    -واحد  02دروس پايه   -واحد  22دروس عمومي  11ورودي    -واحد    24دروس عمومی  11ورودي 

 واحد  140به بعد با پيش ها :  11واحد                جمع كل براي ورودي  143:  پيش ها با  11-12و   11راي وروديواحد       جمع كل ب 2واحد      دروس اختياري : 2دروس پيش:  

 دروس عمومي الزامي مي باشد ( ء به بعد جز 11اختياري و براي ورودي  11و12) درس تاريخ فرهنگ وتمدن اسالم وايران براي ورودي 

 

 

 

 گزیده ای از نکات و مقررات آموزشی 

 واحد بیشتر باشد . 22واحد کمتر و از  12انتخابی در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از تعداد واحدهای  -1

 واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را در  نیمسال آخر اخذ نماید . 24در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر  -2

 واحد است . 1واحد است وبرای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند  2وره تابستان حداکثر واحدهای انتخابی برای د -3

و شهریه آن دروس           واحد درسی را ندارد در غیر اینصورت دروس اضافی از طرف گروه حذف 14باشد ( حق انتخاب بیش از  12دانشجویانی که مشروط می شوند ) میانگین نمرات در نیمسال  کمتر از  -4

 برگشت نمی شود  .

ذف خواهد شد ودانشجو حق هیچ گونه اعتراضی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس می باشند در غیر اینصورت دروسی که پیشنیاز آنها رعایت نشده است توسط گروه آموزشی ح -0

 نخواهد داشت .

واحد درسی دیگر اخذ نمایند و در صورتیکه میانگین نمرات نیمسال آنها در  14واحد کارآموزی تعداد حداکثر  2زی را انتخاب نمایند تنها می توانند به غیر از دانشجویان چنانچه در ترمهای عادی درس کار آمو -2

 اید .واحد اخذ نم 12باشد بغیر از کارآموزی می توانند حداکثر  11و در سایر گروهها بیش از  12گروههای فنی و مهندسی بیش از 

در غیر اینصورت دروسی اضافی توسط گروه آموزشی حذف  دانشجویان موظفند کلیه تغییرات در واحد های درسی )حذف یا اضافه ( را حداکثر تا قبل از اتمام مهلت حذف واضافه در آن ترم انجام دهند -1

 وشهریه پرداختی مسترد نخواهد گردید .

 )مطابق کارنامه آزمون ( را حداکثر تا پایان ترم دوم تحصیل خود اخذ و بگذرانند.دانشجویان موظفند کلیه دروس پیش دانشگاهی  -1

 مایند .ترم تابستان حذف و اضافه ندارد و دروس اخذ شده و شهریه آن برگشت داده نخواهد شد لذا دانشجویان در این زمینه می باید دقت بیشتری فر -1

 

سيستم هاي  تخصصي
خريد ، انبارداري و 

 توزيع 

سياستهاي پولي  تخصصي  مديريت توليد  - 3
 بين المللي ومالي 

 سازمانهاي پولي ومالي   3
 بين المللي

حقوق بازرگاني بين  
  يالملل

بازار يابي ومديريت   3
 بازار/ حقوق بازرگاني 

مديريت رفتار   3 روابط صنعتي   1تربيت بدني  1 - 2تربيت بدني  عمومي   - 1 آموزش قرآن كريم  عمومي

 سازماني 

 هاي سيستم تخصصي

 اطالعاتي مديريت 
طراحي  و تجزيه وتحليل - 3

 سيستم 

آخر در صورتي كه ترم   2 تفسير موضوعي قرآن  عمومي

 باشند با هم بردارند

بهره وري وتجزيه  

 وتحليل آن در سازمان

 ها

آمار وكاربردي آن در   3

/ تحقيق  2مديريت 

 2در عمليات 

   3 كار آفريني    2 انقالب اسالمي ايران  عمومي  1 - 1تربيت بدني  عمومي

            - 1 وصاياي امام )ره( عمومي

 واحد درسي اختياري مي باشند 2ملزم به گذراندن فقط    11 جمع کل  11 جمع کل


