
عملینظریعملینظری

پایه3ریاضیات پایه7313243-- پیش3زبان پیش16121

8313244-- پیش3ریاضی پیش26120
اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه 

اسالم
پایه3

3اصلی3مدیریت رفتار سازمانی9313245-- اصلی3مبانی سازمان مدیریت3313240

4پایه23اصول حسابداری 10313246-- پایه13اصول حسابداری 4313241

عمومی1تربیت بدنی11205-- عمومی12اندیشه اسالمی 5906

عمومی3زبان خارجی عمومی12114-- پایه3کاربرد کامپیوتر در مدیریت6313242

عمومی2اخالق اسالمی13956

عملینظریعملینظری

14313248
ریاضیات و کاربرد آن در 

مدیریت
17پایه3اقتصاد کالن721313254پایه3

15313249
آمار و احتماالت و کاربرد در 

مدیریت
15پایه3روش تحقیق722313255پایه3

14اصلی13تحقیق در عملیات923313256اصلی3مدیریت منابع انسانی16313250

10اصلی13حسابداری صنعتی724313257پایه3اقتصاد خرد17313251

12تخصصی12زبان تخصصی 925313258و3اصلی2آموزش مهارتهای حرفه ای18313252

19313253
اخالق حرفه ای در مدیریت با 

رویکرد اسالمی
10تخصصی13حسابرسی26313259-- اصلی2

-- عمومی2تفسیر موضوعی قرآن27904-- عمومی22اندیشه اسالمی20907
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پیش نیازنوع درس

جمع واحد

جمع واحدجمع واحد

19جمع واحد18

نام درسشماره درسردیفپیش نیاز
تعداد واحد

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس

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

(1صفحه )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته مدیریت بازرگانی 
03: شماره بازنگری 

/T-TU-05:کد فرم

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 



عملینظریعملینظری

پایه3احکام کسب وکار1535313266پایه23آمار و احتماالت28313260

2136313267و10اصلی3 از منظر اسالم1مدیریت مالی 29313261
فنون تجزیه و تحلیل وطراحی 

سیستم
3اصلی3

21تخصصی3بازرگانی بین الملل337313268و21اصلی3بازاریابی و مدیریت بازار30313262

31313263
مبانی برنامه ریزی پیشرفت 

عدالت
2138313269و17اصلی3

سیستم های خرید و انبار داری 

و توزیع
33تخصصی3

29تخصصی23مدیریت مالی 2539313270تخصصی22زبان تخصصی32313264

21تخصصی2مبانی بانکداری و مدیریت بانک2340313271اصلی23تحقیق در عملیات33313265

-- عمومی2انقالب اسالمی41912-- عمومی2دانش خانواده وجمعیت3411277

عملینظریعملینظری

-- تخصصی3مدیریت استراتژیک49313278-- پایه2روانشناسی سازمانی42313272

50313279-- اصلی3آشنایی با قوانین کسب و کار43313273
سازمانهای پولی ومالی اسالمی 

بین الملل
21تخصصی3

45تخصصی3تجارت الکترونیک3051313280تخصصی3حقوق بازرگانی44313274

45313275
سیستمهای اطالعاتی در 

مدیریت
-- اختیاری2سمینار در مسائل بازاریابی3652313281تخصصی3

-- عمومی3فارسی عمومی3753113تخصصی3بازاریابی بین الملل46313276

-- عمومی1ورزش2354210اختیاری3مدیریت تولید و عملیات47313277

48903
تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم و 

ایران
-- عمومی2

15جمع واحد

نیمسال دوم –سال چهارم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس

19

19

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

: شماره بازنگری 

تعداد واحد
پیش نیازنوع درس پیش نیاز

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 

جمع واحدجمع واحد

جمع واحد

19

نیمسال اول –سال چهارم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس

نام درسشماره درسردیف نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس


