
عملینظریعملینظری

7عمومی22اندیشه اسالمی8907-- پیش3زبان پیش16121

4اصلی3مدیریت رفتار سازمانی93362201-- پیش3ریاضی پیش26120

1عمومی21زبان خارجی عمومی10114-- عمومی3فارسی عمومی3113

113362405-- اصلی3مبانی سازمان ومدیریت43362200
ریاضیات و کاربرد آن در 

مدیریت
2پایه3

6عمومی1ورزش12210-- پایه13اصول حسابداری53362403

133362410-- عمومی1تربیت بدنی6205
کامپیوتر وکاربرد آن در 

مدیریت
-- پایه21

5پایه23اصول حسابداری 143362404-- عمومی12اندیشه اسالمی 7906

عملینظریعملینظری

22903-- عمومی2انقالب اسالمی15912
تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم 

و ایران
-- عمومی2

163362407
آمار وکاربرد آن در 

مدیریت
2233362408پایه3

آمار و کاربرد آن در مدیریت 

مالی
16پایه21

173362406
ریاضیات وکاربرد آن در 

مدیریت مالی
14پایه3حسابداری صنعتی11243362413پایه21

19پایه3اقتصاد کالن11253362402اصلی121تحقیق در عملیات 183362203

11اصلی221تحقیق در عملیات 11263362204پایه3اقتصاد خرد193362401

20تخصصی231اصول مدیریت مالی 14273362301تخصصی131اصول مدیریت مالی 203362300

4اصلی2بازاریابی ومدیریت بازار283362206-- پایه2روانشناسی کار213362400

(1صفحه )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته مدیریت مالی 
05: شماره بازنگری 

T-TU-05/14:کد فرم

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 

نام درس
تعداد واحد

نوع درس

نیمسال دوم –سال دوم نیمسال اول –سال دوم 

18

پیش نیاز نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

شماره درسردیفپیش نیازنوع درس

20جمع واحد20

نام درسشماره درسردیفپیش نیاز
تعداد واحد

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس

جمع واحدجمع واحد 18

پیش نیازنوع درس

جمع واحد



عملینظریعملینظری

27تخصصی3نهادهای پولی و مالی363362304-- عمومی2تفسیر موضوعی قرآن29904

16پایه21روش تحقیق در مدیریت14373362411پایه3حسابرسی303362414

27تخصصی3بازار پول و سرمایه25383362307اصلی3پول وارز و بانکداری313362205

23393362313اصلی21اقتصاد سنجی مالی323362208
مبانی بانکداری و مدیریت 

بانک
27تخصصی3

333362302
مبانی مدیریت سرمایه 

گذاری
27403362503تخصصی31

اصول تهیه و تنظیم وکنترل 

بودجه
14و25اصلی2

9اصلی3مدیریت منابع انسانی28413362202اصلی3مدیریت استراتژیک343362207

10تخصصی12متون مالی 353362311

عملینظریعملینظری

45تخصصی3قراردادهای بیمه493362310-- عمومی2دانش خانواده و جمعیت4211277

27تخصصی2مدیریت مالی در ایران503362303-- عمومی2اخالق اسالمی43956

25پایه2توسعه اقتصاد و برنامه ریزی35513362409تخصصی22متون مالی 443362312

453362308
مبانی ریسک ومدیریت 

بیمه
27523362305تخصصی3

نهاد های پولی و مالی بین 

الملل
36تخصصی2

27تخصصی2برنامه ریزی مالیاتی36533362309پایه2حقوق بازرگانی463362412

27اصلی11تجزیه و تحلیل فنی33543362501تخصصی3مبانی مهندسی مالی473362306

483362500
سیستمهای اطالعات 

مالی
27اصلی11

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس

جمع واحدجمع واحد

جمع واحد

20

نیمسال اول –سال چهارم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس

نام درسشماره درسردیف

17

16

(2صفحه )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته مدیریت مالی 
:کد فرم 

: شماره بازنگری 

تعداد واحد
پیش نیازنوع درس پیش نیاز

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 

13جمع واحد

نیمسال دوم –سال چهارم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس


