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 ترم:دوم

 واحد17

 ترم:سوم 

 واحد18

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد19
 سازمانی روانشناسی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 رفتارسازمانی مديريت نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 ومديريت سازمان مبانی: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 انسانی منابع مديريت نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 رفتارسازمانی مديريت: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 وکار کسب قوانین با آشنايینام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 اسالم ازديدگاه مديريت ومبانی اصولنام درس: 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 اسالمی بارويکرد درمديريت ایحرفه اخالقنام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 اقتصادخردنام درس:

 واحد 3 تعداد واحد:

 پايه نوع درس:

 پايه رياضیات: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: اقتصادکالن

 واحد 3تعداد واحد: 

 پايه نوع درس:

 اقتصادخرد: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ومديريت سازمان مبانی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 (2) حسابداری نام درس: اصول

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 (1) حسابداری اصول:پیش نیاز

 -: هم نیاز

 (1) صنعتی حسابدارینام درس:

 واحد 3 :تعدادواحد

 درس:اصلینوع 

 (2) حسابداری اصول: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 (1) حسابرسینام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 (2) حسابداری اصول: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 (1) حسابداری اصول نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 پايه رياضیاتنام درس: 

 واحد 3تعداد واحد:

 پايه نوع درس:

 رياضی پیش نیاز: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 درمديريت وکاربردآن رياضیاتنام درس:

 واحد 3 :تعداد واحد

 پايه نوع درس:

 پايه رياضیات: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 (1) ودرعملیات نام درس: تحقیق

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 درمديريت وکاربردآن رياضیات: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 رياضی پیش نیازنام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 جبرانینوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 خارجی زباننام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 عمومینوع درس:

 زبان پیش نیاز: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 وکار کسب نام درس:احکام

 واحد 3 :تعداد واحد

 نوع درس: پايه

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 (1) تخصصی نام درس: زبان 

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس: تخصصی

  خارجی زبان: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 زبان پیش نیاز نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 جبرانینوع درس: 

 -:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ( 1) اسالمی انديشهنام درس: 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ( 2) اسالمی انديشهنام درس:

 واحد 2 :تعداد واحد

 عمومی نوع درس:

 (1) اسالمی انديشه: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 نام درس: کاربردکامپیوتردرمديريت

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز:

 فارسی نام درس: زبان

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پیش نیاز:

 -نیاز:هم 

 1 بدنی تربیتنام درس: 

 واحد 1 تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -: پیش نیاز

 -: هم نیاز

 2 بدنی تربیتنام درس:

 واحد 1 :تعداد واحد

 عمومینوع درس:

 1 بدنی تربیت: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 اسالم نام درس: تاريخ

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 -پیش نیاز: 

 -هم نیاز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پنجمترم:

 واحد18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمترم:

 واحد17

 هفتمترم: 

 واحد19

 

 

 

 

 ترم:ششم

 واحد 16
 المللیبین نام درس: بازرگانی

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 اقتصاد کالن: پیش نیاز

 -:هم نیاز

  بازار ومديريت نام درس:بازاريابی

 واحد 3تعداد واحد: 

 اصلینوع درس: 

 اقتصاد کالن -ومديريت  سازمان مبانی: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 المللیبین نام درس: بازاريابی

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 المللیبین بازرگانی:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 استراتژيک نام درس: مديريت

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 سال چهارم: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 (2) تخصصی نام درس: زبان

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 (1) تخصصی زبان: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 سیستم وطراحی وتحلیل تجزيه فنوننام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلی

 ومديريت سازمان مبانی: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 درمديريت اطالعاتی هاینام درس:سیستم

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 سیستم وطراحی وتحلیل تجزيه فنون:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 الکترونیک نام درس:تجارت

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی

 اطالعاتی هایسیستم: پیش نیاز

 درمديريت

 -:هم نیاز

 ازمنظراسالم( 1) مالی مديريتنام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 اقتصاد کالن -(2) حسابداری اصول: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 (2) مالی نام درس: مديريت

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 ازمنظراسالم( 1) مالی مديريت: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 (واسالمی تطبیقی) بازرگانی نام درس:حقوق

 واحد 3 :تعداد واحد

 نوع درس:تخصصی

 (بارويکرداسالمی) بازار ومديريت بازاريابی: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 کاردرسازمان نام درس: روابط

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اختیاری

 –انسانی  منابع مديريت: پیش نیاز

 سازمانی روانشناسی

 -:هم نیاز

 (1)وکاربردآن آمارواحتماالتنام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 پايه رياضیات: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 (2) وکاربرد آمارواحتماالتنام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 (1) درمديريت وکاربردآن آمارواحتماالت: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 بانک ومديريت بانکداری نام درس: مبانی

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 اقتصاد کالن: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 پیشرفت ريزی برنامه مبانینام درس: 

 وعدالت

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 اقتصاد -اقتصاد خرد : پیش نیاز

 کالن

 -:هم نیاز

 (2) ودرعملیات نام درس:تحقیق

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 (1) درعملیات تحقیق: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 وتوزيع انبارداری خريد، هایسیستمنام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی

 (2) درعملیات تحقیق:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 درمديريت تحقیق نام درس:روش

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس: پايه

 (1) درمديريت وکاربردآن آمارواحتماالت:پیش نیاز

 -:هم نیاز

 بازاريابی سمیناردرمسائل درس نام 

 اسالمی وبازاريابی
 واحد 2 :تعداد واحد

 نوع درس: اختیاری

 یبین الملل بازاريابی: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 اسالمی نام درس:انقالب

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 قرآن نام درس:تفسیرموضوعی

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 ایحرفه هایمهارت نام درس:آموزش

 واحد 2:تعدادواحد

 درس: اصلینوع 

 مديريت –ومديريت  سازمان مبانی: پیش نیاز

 رفتارسازمانی
 -:هم نیاز

 خانواده نام درس:دانش

 واحد 2:تعداد واحد

 نوع درس: عمومی

 -: پیش نیاز

 -:هم نیاز

 کاربردی نام درس: اخالق

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پیش نیاز:

 -هم نیاز:

 اسالمی ومالی پولی هایسازماننام درس: 

 المللیوبین
 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصی

 اقتصاد کالنپیش نیاز: 

 -هم نیاز:

 

    

 توجه:
 نمايند. توانندانتخابواحدمی 24 نهايتا التحصیالنو فارغ 17 باالی بامعدل ودانشجويان واحد 20 عادی دانشجوی .نمايد انتخاب واحد 14 تواندمی نهايتا بعد درنیمسال مشروط دانشجوی -1

 .باشدمی دانشجو خود هم نیازبه عهده ويا وپیش نیاز واحد سقف رعايت -2

 .يدتغییرنما مديرگروه تشخیص به است وممکن است پیشنهادی بصورت درهرترم ذکرشده دروس -3

 گردند. واحدخودمطمئن انتخاب تاازصحت نمايند مشورت خود بامدير گروه يا کارشناس گروه واحد ازانتخاب پیش شوددانشجويانمی توصیه -4

 نیازدروس برعهده دانشجو است.نیاز و هم*مسئولیت رعایت پیش

 25/05/1398تاریخ ویرایش:


