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نیمسال اول
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال دوم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 41033 پایه 4 0آماروکاربردآن درمدیریت 41013 ندارد پایه 4 اصول مبانی مدیریت ازدیدگاه اسالم 41003

 41033 پایه 4 اقتصادخرد 41013 ندارد پایه 4 0اصول حسابداری 41014

 41014 پایه 4 2اصول حسابداری 41013 ندارد عمومی 4 زبان عمومی 41004

 ندارد اصلی 4 مبانی سازمان ومدیریت 41004 ندارد پایه 2 (سازمانی)کارروانشناسی  41013

 ندارد عمومی 2 تاریخ اسالم 21112 ندارد عمومی 2 0معارف اسالمی 41003

 41004 تخصصی 2 0زبان تخصصی 41034 ندارد پایه 4 ریاضیات پایه 41033

 ندارد عمومی 0 0تربیت بدنی 41000     

 03 مجموع واحد 03 مجموع واحد

 

 

نیمسال سوم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال چهارم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 41024 اصلی 4 مدیریت منابع انسانی 41023 41033 پایه 4 ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 41033

 41000&41013 اصلی 4 ازمنظراسالم0مدیریت مالی 41020 41013 پایه 4 2آماروکاربردآن درمدیریت 41002

 41013 پایه 4 روش تحقیق درمدیریت 41022 41004 اصلی 4 مدیریت رفتارسازمانی 41024

 41013 تخصصی 4 0حسابرسی 41043 41013 پایه 4 اقتصادکالن 41000

 41000 تخصصی 4 بازرگانی بین المللی 41043 ندارد عمومی 2 متون اسالمی 21114

 41000&41004 اصلی 4 بازاریابی ومدیریت بازار رویکرداسالمی 41041 ندارد عمومی 4 فارسی عمومی 41032

 ندارد عمومی 2 انقالب اسالمی 21113     

 21 مجموع واحد 03 مجموع واحد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

نیمسال پنجم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال ششم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 ندارد اصلی 2 اخالق حرفه ای درمدیریت بارویکر 41003 41034 تخصصی 2 2زبان تخصصی 41033

 41000 تخصصی 2 مبانی مدیریت بانک وبانکداری 41030 41020 تخصصی 4 2مدیریت مالی 41031

 41024&41004 اصلی 2 آموزش مهارت های حرفه ای 41003 41033 اصلی 4 0تحقیق درعملیات 41023

 41040 تخصصی 4 (mis)سیستم های اطالعاتی 41043 ندارد پایه 4 کاربردکامپیوتردرمدیریت 41003

 ندارد پایه 4 احکام کسب وکار 41003 41004 اصلی 4 فنون وتجزیه وتحلیل درطراحی 41040

 41013 اصلی 4 0حسابداری صنعتی 41023 ندارد اصلی 4 آشنایی با قوانین کسب وکار 41003

 ندارد الزامی-اختیاری 2 ارزش های دفاع مقدس 2110 41003 عمومی 2 2معارف اسالمی 21110

 ندارد عمومی 2 دانش خانواده وجمعیت 21113     

 41000 عمومی 0 2تربیت بدنی 21110     

 21 مجموع واحد 03 مجموع واحد

  

نیمسال هفتم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس

نیمسال هشتم
 

 پیشنیاز نوع درس واحد عنوان درس کددرس
 ندارد تخصصی 4 مدیریت استراتژیک 41042 41024 اختیاری 4 روابط کاردرسازمان 41033

 ندارد تخصصی 4 سازمان های پولی ومالی 41040 41043 تخصصی 4 بازاریابی بین المللی 41030

 ندارد تخصصی 4 سیستم های خرید وانبارداری 41033 41043 تخصصی 4 تجارت الکترونیک 41031

 41030 اختیاری 2 سمینار درمسائل بازاریابی 41033 41041 تخصصی 4 حقوق بازرگانی 41044

 41000&41013 اصلی 4 مبانی برنامه ریزی وپیشرفت عدالت 41003 41023 اصلی 4 2تحقیق درعملیات 41023

 ندارد اختیاری 2 مدیریت بحران 2114 ندارد عمومی 2 (کاربردیاخالق )آیین زندگی 2113

 03 مجموع واحد 03 مجموع واحد

 

042مجموع واحد  واحد33: پایه00کد       واحد  33اصلی:   20واحد                     کد 22عمومی :   01کد   

واحد9الزامی-اختیاری:   10واحد               کد36تخصصی :  30کد  


