
 دانشکده علوم انسانی

 گروه آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

 واحد  00واحد  ،          دروس تخصصی  9واحد  ،           دروس اصلی  02واحد   ،           دروس پایه  51دروس عمومی                              
 واحد                7واحد             دروس اختیاری :  6دروس الزامی گرایش :                   

 

 

 دروس رشته

 ترم سوم ترم دوم ترم اول

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

آمار وکاربرد آن در  پایه   - 3 اقتصاد كالن پايه

 0مدیریت 

عملیات تحقیق در  اصلی  -  3

0 

3  - 

روش تحقیق در  پایه 

 مدیریت 

ریاضیات وکاربرد آن  پایه   - 3

  0در مدیریت 

بازار یابی بین  تخصصی -  3

 المللي 

بازرگانی بین   0

 المللی

   3 5حسابرسی  تخصصی

روانشناسی  پایه 

 عمومی 

توسعه اقتصادی و  پایه  -  3 0مدیریت مالی  اصلی   - 3

 ریزیبرنامه 

 اقتصاد کالن   3

مدیریت منابع  اصلی   - 0 4و3زبان تخصصی  تخصصی

 انسانی 

سمینار در مسائل  اختیاری  -  3

 مالی 

 0مدیریت مالی   0

سازمانهای پولی  تخصصی 
 بین المللي ومالی 

بازرگانی بین  تخصصی  - 3
 يالملل

تفسیر موضوعی  عمومی اقتصاد کالن   3
 قرآن 

0  - 

انقالب اسالمی  عمومی   - 0 حقوق اساسی  پایه 
 وایران 

سیاستهای پولی  تخصصی -  0
 ومالی 

سازمانهای پولی   3
 ومالی 

جمعیت وتنظیم  عمومی    - 0 0اندیشه اسالمی  عمومی
 خانواده 

  - 5 آموزش قرآن کریم عمومی -  0

   5 وصایای امام ره عمومی

  59 کلجمع   02 جمع کل  51 جمع کل

واحد دروس جبرانی در نیمسال اول می باشند                                         ) بازاریابی ومدیریت باازار  6توجه : دانشجویانی که رشته قبلی آنها غیر از مدیریت بازرگانی بوده است ملزم به گذراندن 
 واحد (  3واحد مدیریت ومبانی اسالمی و الگوهای آن  3

   ترم چهارم 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  پیشنیاز ع ن عنوان نوع

 ترم آخر   3 مدیریت استراتژیک  تخصصی 

 

بهره وری و تجزیه و  اختیاری 

 تحلیل سازمان 

آمار وکاربرد آن در   3

/  0مدیریت 
تحقیق در عملیات 

0  

سمینار درمسائل  اختیاری 

 بازاریابی

بازاریابی بین   0

 المللی 

 - 5 - 0تربیت بدنی  عمومی 

سیستمهای  تخصصی 

 اطالعاتی مدیریت 

3  - 

تاریخ تحلیلی  عمومی

 اسالم

0   

در صورتی که ترم 
آخر باشد با هم 

 بردارند.
تاریخ فرهنگ  عمومی

وتمدن اسالم 
 وایران 

0  

   56 جمع کل

 

 

 
                    

                                                                                                                  

واحد (  2تذکر : دانشجویانی که درس تنظیم خانواده ومجعیت  )

 01واحد ( با منرره  0وصایای امام ) به باال و   01را با منره 

به براال و  02واحد ( با منره  0آموزش قرآن کرمی   ) به باال ، 

در مقطع کاردانی گذرانده اند نیاز بره گذرانرردن  ردد ایر  

 دروس در مقطع کارشناسی ناپیوسته ندارند . 

جرء   90و  01درس تاریخ وفرهنگ ومتدن اسرمم وایرران بررار ورودر 

 مرومي جرءو دروس   به بعرد 00دروس اختیارر مي باشد وبرار ورودر 

 .الءامي مي باشد

 
واحد با دروس تنظیم خانواده ، قرآن و  90:   00ودر هار مجع کل واحد ور   

 واحد جربانی 6وصایا و 

واحد با درس تنظیم خانواده ، قرآن  99:   01و 90هار  مجع كل ورودر   



 گزیده ای از نکات و مقررات آموزشی 

 

 واحد بیشتر باشد . 02واحد کمتر و از  50از تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند  -5
 واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را در  نیمسال آخر اخذ نماید . 04در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر  -0

 واحد است . 7ی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند واحد است وبرای دانشجویان 6حداکثر واحدهای انتخابی برای دوره تابستان  -3
واحد درسی را ندارد در غیر اینصورت دروس اضافی از طرف گروه حذف و شهریه آن دروس برگشت  54باشد ( حق انتخاب بیش از  50دانشجویانی که مشروط می شوند ) میانگین نمرات در نیمسال  کمتر از  -4

 نمی شود  .

و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس می باشند در غیر اینصورت دروسی که پیشنیاز آنها رعایت نشده است توسط گروه آموزشی حذف خواهد شد ودانشجدانشجویان ملزم به  -1
 داشت .

واحد درسی دیگر اخذ نمایند و در صورتیکه میانگین نمرات نیمسال آنها در  54کارآموزی تعداد حداکثر واحد  0دانشجویان چنانچه در ترمهای عادی درس کار آموزی را انتخاب نمایند تنها می توانند به غیر از  -6
 واحد اخذ نماید . 56باشد بغیر از کارآموزی می توانند حداکثر  57و در سایر گروهها بیش از  56گروههای فنی و مهندسی بیش از 

ف وشهریه )حذف یا اضافه ( را حداکثر تا قبل از اتمام مهلت حذف واضافه در آن ترم انجام دهند در غیر اینصورت دروسی اضافی توسط گروه آموزشی حذ دانشجویان موظفند کلیه تغییرات در واحد های درسی -7
 پرداختی مسترد نخواهد گردید .

 صیل خود اخذ و بگذرانند.دانشجویان موظفند کلیه دروس پیش دانشگاهی )مطابق کارنامه آزمون ( را حداکثر تا پایان ترم دوم تح -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 -9

 

 

 

 

 دروس عمومی

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

اندیشه  0 0اندیشه اسالمی 
 5اسالمی 

  0 انقالب اسالمی ایران 

تاریخ تحلیلی صدر 
 اسالم 

0  

  0 تفسیر موضوعی قرآن 

  0 تنظیم خانواده 

 5تربیت بدنی  عملی5 0تربیت بدنی 

تاریخ فرهنگ تمدن 
 اسالمی وایران

به  19ورودی  0
 بعد


