
پیشنیازدروسعملینظریدروس ترم  دومردیفپیشنیازدروسعملینظریدروس ترم اول

زبان انگلیسی پیش دانشگاهیعمومی30زبان عمومی1.....جبرانی30ریاضیات پیش دانشگاهی

(1)اصول حسابداریپایه30(2)اصول حسابداری2.....جبرانی30زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

مبانی سازمان و مدیریتاصلی30مدیریت رفتار سازمانی3.....پایه30(1)اصول حسابداری 

ریاضیات پیش دانشگاهیپایه30ریاضی پایه4.....اصلی30مبانی سازمان و مدیریت

.....پایه20روانشناسی سازمانی5.....عمومی30فارسی عمومی

.....پایه30احکام کسب و کار6.....عمومی20(1)اندیشه اسالمی 

.....عمومی20 انقالب اسالمی ایران7

پیشنیازدروسعملینظریدروس ترم  چهارمردیفپیشنیازدروسعملینظریدروس ترم سوم

اقتصاد خردپایه30اقتصاد کالن1ریاضی پایهپایه30اقتصاد خرد

آمار و احتماالت کاربرد آن در مدیریت  

1
پایه230آمار و احتماالت کاربرد آن در مدیریت  2ریاضی پایهپایه30

آمار و احتماالت کاربرد آن در 

1مدیریت  

مدیریت رفتار سازمانیاصلی30مدیریت منابع انسانی3.....اصلی30اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

مبانی سازمان و مدیریتاصلی30فنون و تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ها4(2)اصول حسابداریپایه30(1)حسابداری صنعتی 

ریاضی پایهپایه30ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 5.....پایه30کاربرد کامپیوتر در مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت و اقتصاد کالناصلی30(با رویکرد اسالمی)بازاریابی و مدیریت بازار 6(1)اندیشه اسالمیعمومی20(2)اندیشه اسالمی 

.....عمومی.....2فلسفه اخالق7.....عمومی0.50.5تربیت بدنی

پیشنیازدروسعملینظریدروس ترم  ششمردیفپیشنیازدروسعملینظریدروس ترم پنجم

اقتصاد خرد و اقتصاد کالناصلی30مبانی برنامه ریزی و پیشرفت عدالت1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتاصلی130تحقیق در عملیات 

اصلی30از منظر اسالم (1) مدیریت مالی 
و اقتصاد  (2)اصول حسابداری

کالن
(2)اصول حسابداریتخصصی30(1)حسابرسی 2

پایه20آموزش مهارت های حرفه ای
مبانی سازمان و مدیریت و 

مدیریت رفتار سازمانی
اصلی30(تطبیقی و اسالمی)حقوق بازرگانی 3

با رویکرد )بازاریابی و مدیریت بازار 

(اسالمی

تخصصی30روش تحقیق در مدیریت
آمار و احتماالت کاربرد آن در 

1مدیریت  
بازرگانی بین المللیتخصصی30بازاریابی بین المللی4

1تحقیق در عملیات اصلی230تحقیق در عملیات 5زبان عمومیتخصصی120زبان تخصصی 

.....عمومی20تفسیر  موضوعی قرآن6اقتصادکالنتخصصی30بازرگانی بین المللی

.....عمومی101ورزش 7.....عمومی20تاریخ اسالم

پیشنیازدروسعملینظریدروس ترم  هشتمردیفپیشنیازدروسعملینظریدروس ترم هفتم

تخصصی30سیستم های اطالعاتی در مدیریت
فنون و تجزیه تحلیل و طراحی 

سیستم ها
از منظر اسالم (1)اصول مدیریت مالی تخصصی230مدیریت مالی 1

سال چهارمتخصصی30مدیریت استراتژیک2اقتصاد کالنتخصصی30سازمانهای پولی و مالی اسالمی و بین المللی

سیستمهای خرید انبارداری و توزیعتخصصی30تجارت الکترونیک3اقتصاد کالنتخصصی20مبانی بانکداری و مدیریت بانک

.....اصلی20اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی14زبان تخصصی تخصصی220زبان تخصصی 

تخصصی30سیستمهای خرید انبارداری و توزیع
نهادهای پولی و مالی بین 

المللی
.....اصلی30آشنایی با قوانین کسب و کار5

6.....اختیاری20مساله یابی و حل مساله
سمینار  در مسائل بازاریابی و 

بازاریابی اسالمی
بازاریابی بین المللیاختیاری20

.....اختیاری20اصول و مبانی کارآفرینی7.....عمومی20جمعیت و دانش خانواده
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