
 

 بازرگانی مدیریترشته  پیوسته برنامه ترم بندی دروس کارشناسی                                                                       

نوع  ردیف  پیش نیاز واحد ترم اول نوع درس ردیف

 درس

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

 1درعملیاتتحقیق 3 2تحقیق در عملیات  اصلی 42  1ر کاربردی آما 3 2آمار و کاربرد آن درمدیریت پایه 22  - 4 ریاضیات پیش دانشگاهی پیش 1

 1درعملیاتتحقیق 3 مدیریت تولید اصلی 43  - 3 درمدیریتکامپیوتروکاربردآن پایه 23  - 4 دانشگاهیزبان پیش  پیش 2

 بازرگانی بین الملل 2 بازاریابی بین الملل تخصصی 44  - 2 حقوق اساسی پایه 24  - 3 روانشناسی کار پایه 3

 2و1زبان تخصصی 2 4و3زبان تخصصی  تخصصی 42  ومدیریتسازماننیمبا 3 مدیریت رفتار سازمانی اصلی 22  - 3 1اصول حسابداری پایه 4

تحقیق در -2آمار 3 درسازمانآنوتحلیل وتجزیهبهره وری اختیاری 42  ومدیریتسازمانمبانی 3 سیستموطراحیوتحلیلتجزیه اصلی 22  - 2 اخالق اسالمی عمومی 2

 2عملیات

  3 فارسی عمومی عمومی 2

- 
 - 2 انقالب اسالمی عمومی 42  اقتصادکالن 3 ل وارزوبانکداریپو تخصصی 22 

  12 جمع واحد    - 2 تفسیر قرآن عمومی 22  - 1 تربیت بدنی  عمومی 2

   11 جمع واحد     22 جمع واحد  

                 

نوع  ردیف  پیش نیاز واحد ترم دوم نوع درس ردیف

 درس

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

 ترم آخر 3 مدیریت استراتژیک تخصصی 42  1ریاضی-اقتصادکالن 3 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پایه 21  ریاضی پیش 3 1وکاربردآن درمدیریتریاضیات پایه 2

مدیریت رفتار  3 مدیریت منابع انسانی اصلی 32  1حسابداریاصول 3 2اصول حسابداری پایه 1

 زمانیسا

 سازمانهای پولی ومالی 3 سیاستهای پولی ومالی تخصصی 41 

مدیریت  3 وتوزیعخریدوانبارداریسیستمهای تخصصی 22  اقتصادکالن-2اصول 3 1مدیریت مالی اصلی 31  ریاضی پیش 3 اقتصاد خرد پایه 12

 یاهمزمانتولید

مبانی  -اقتصادکالن 3 ابی ومدیریت بازاربازاری اصلی 32  - 3 آنوالگوهایاسالمیمدیریتمبانی پایه 11

 سازمان ومدیریت

 مدیریت رفتارسازمانی 3 روابط صنعتی اختیاری 21 

تجزیه وتحلیل  3 سیستم های اطالعاتی مدیریت تخصصی 33  زبان پیش 3 زبان انگلیسی عمومی عمومی 12

 وطراحی

 - 2 دانش خانواده و جمعیت عمومی 22 

  13 جمع واحد    - 3 سازمانهای پولی ومالی بین الملل تخصصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      34  1تربیت بدنی 1 ورزش عمومی 13

 - 2 تاریخ اسالم عمومی 32  - 2 1اندیشه اسالمی عمومی 14

  22 جمع واحد     12 جمع واحد  

           

نوع  ردیف  پیش نیاز واحد ترم سوم نوع درس ردیف

 درس

 پیش نیاز واحد ترم ششم

 1آمارکاربری 3 روش تحقیق در مدیریت پایه 32  1ریاضی  3 2ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت هپای 12

 2و1ریاضی کاربردی  3 1تحقیق درعملیات  اصلی 32  ریاضی پیش 3 1آمار و کاربردآن درمدیریت پایه 12

 بازاربازاریابی ومدیریت  3 حقوق بازرگانی تخصصی 32  اقتصاد خرد 3 اقتصاد کالن پایه 12

 مدیریت اسالمی 3 مبانی سازمان ومدیریت اصلی 12

 والگوها
 2اصول حسابداری 3 1حسابرسی تخصصی 31 

 اقتصادکالن 3 بازرگانی بین الملل تخصصی 42  2 حسابداری 3 1حسابداری صنعتی اصلی 11

 1مدیریت مالی 3 2مدیریت مالی تخصصی 41  زبان عمومی 2 2و1زبان تخصصی  تخصصی 22

  12 جمع واحد    1اندیشه  2 2اندیشه اسالمی عمومی 21

   11 جمع واحد  

 تعداد واحد نوع درس

 واحد 2 دروس پیش

 واحد 22 دروس عمومی

 واحد 41 دروس پایه

 واحد 32 دروس تخصصی

 واحد 32 یدروس اصل

 واحد 2 دروس اختیاری

 واحد 143 جمع کل


