
  

 ه ترم بندی دروس کارشناسی رشته مدیریت امور بانکیبرنام                         

نوع  ردیف  پیش نیاز واحد ترم چهارم نوع درس ردیف  پیش نیاز واحد ترم اول نوع درس ردیف

 درس

 پیش نیاز واحد ترم هفتم

 زبان عمومی 1 1تخصصی بانکداریزبان تخصصی 44  - 1 تاریخ اسالم عمومی 11  - 4 زبان پیش دانشگاهی پیش 1

 1تربیت بدنی 1 ورزش عمومی 41  ومقرات مدنیحقوق 3 رتحقوق تجا پایه 11  - 4 ریاضی پیش دانشگاهی پیش 1

 - 1 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 41  1اصول حسابداری 3 1حسابداری صنعتی اصلی 13  - 1 1اندیشه اسالمی  عمومی 3

 1بانکداری داخلی 1 1بانکداری خارجی تخصصی 43  - 3 مبانی وکاربردکامپیوتردرمدیریت پایه 14  - 3 مبانی سازمان و مدیریت اصلی 4

 1مدیریت مالی 1 1مدیریت مالی اصلی 44  آمار 3 1پژوهش عملیاتی اصلی 15  - 1 حقوق اساسی پایه 5
 

6 
همنیاز باریاضی  4 اقتصاد خرد پایه

 پیش
 آمار 3 روش تحقیق و ماخذشناسی پایه 16 

 
 پول و بانک 1 المللیبینسازمانهای پولی ومالی تخصصی 45 

 خرداقتصادو1صنعتی 1 ارزیابی طرح های اقتصادی تخصصی 46
 مبانی سازمان ومدیریت 3 مدیریت رفتار سازمانی اصلی 12

 1حسابرسی 1 حسابرسی داخلی بانکها تخصصی 42   14 جمع واحد     11 جمع واحد  

  15 جمع واحد  

        
 

        

نوع  ردیف  پیش نیاز واحد ترم پنجم نوع درس ردیف  پیش نیاز واحد دوم ترم نوع درس ردیف

 درس
 پیش نیاز واحد ترم هشتم

 - 1 انقالب اسالمی  عمومی 42  - 3 فارسی عمومی عمومی 12  1اندیشه اسالمی  1 1اندیشه اسالمی  عمومی 2

 1 بانکداری-تخصصی زبان 1 1زبان تخصصی بانکداری تخصصی 41  اقتصادکالن 3 مالیه عمومی وخط مشی دولتها اصلی 11  - 3 روانشناسی عمومی پایه 2

 1خارجی بانکداری 3 1بانکداری خارجی تخصصی 54  اصول بانکداری 3 1بانکداری داخلی تخصصی 34  زبان پیش 3 زبان انگلیسی عمومی عمومی 1

 اقتصاد کالن 3 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تخصصی 51  1اصول حسابداری 3 1حسابرسی اصلی 31  اقتصاد خرد 4 اقتصاد کالن پایه 14

 مالیه عمومی 3 فراگردتنظیم وکنترل بودجه دولتی اصلی 51  1حسابداری صنعتی 3 1حسابداری صنعتی اصلی 31  ریاضی پیش 3 1در مدیریتوکاربردآنریاضیات پایه 11

 - 1 جغرافیای اقتصادی ایران پایه 53  1پژوهش عملیاتی 3 1عملیاتی پژوهش اصلی 33  - 3 1اصول حسابداری پایه 11

 - 1 دانش خانواده و جمعیت عمومی 54

  12 جمع واحد    12 جمع واحد     12 جمع واحد  

           

 پیش نیاز واحد ترم ششم نوع درس ردیف  پیش نیاز واحد ترم سوم نوع درس ردیف

 1حسابداری صنعتی 3 1مدیریت مالی اصلی 34  - 1 ق و تربیت اسالمیاخال عمومی 13

 1حسابداری-حقوق تجارت 1 حسابداری مالیاتی اصلی 35  - 1 تربیت بدنی عمومی 14

 1بانکداری داخلی 3 1بانکداری داخلی تخصصی 36  1ریاضیات 3 1درمدیریت وکاربردآنریاضیات پایه 15

 مدیریتهمنیازبا-وبانکپول 3 امور مالی بین المللی تخصصی 32  1همنیازبا ریاضی 4 مدیریت آمار و کاربرد آن در پایه 16

 1مالی

 مدیریت رفتارسازمانی 3 مدیریت منابع انسانی اصلی 32  اقتصادکالن 3 اصول بانکداری تخصصی 12

 پول و بانک 1 نظریه های پول تخصصی 31  اقتصادکالن 1 پول و بانک تخصصی 12

  16 جمع واحد    حقوق اساسی 1 حقوق ومقررات مدنی یهپا 11

 1 حسابداریاصول 3 1اصول حسابداری پایه 14

  14 جمع واحد  

 تعداد واحد نوع درس

 واحد 2 دروس پیش

 واحد 11 دروس عمومی

 واحد 41 دروس پایه

 واحد 34 دروس تخصصی

 واحد 32 دروس اصلی

 کل جمع

 
 واحد 143


