
نیمسال 

ارائه
نام درس

تعداد 

واحد
دروس پیشنیاز یا همنیازنوع درس

پایه3(1)اصول حسابداری

پایه3ریاضیات پایه

پایه2روان شناسی سازمانی

پایه3اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

عمومی2دانش خانواده و جمعیت

عمومی3زبان فارسی  

عمومی2(مبدأ ومعاد ) 1اندیشه اسالمی

پایه3احکام کسب و کار

ریاضیات پایهپایه3اقتصاد خرد

(1)اصول حسابداری پایه3(2)اصول حسابداری 

ریاضیات پایهپایه3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

ریاضیات پایهپایه3(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 

عمومی2(نبوت و امامت ) 2اندیشه اسالمی

اقتصاد خردپایه3اقتصاد کالن

(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت پایه3(2)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتاصلی3(1)تحقیق در عملیات 

(2)اصول حسابداری اصلی3(1)حسابداری صنعتی 

اصلی3مبانی سازمان و مدیریت

عمومی2(اخالق کاربردی)آیین زندگی 

(1)آمار واحتماالت و کاربرد آن در مدیریت پایه3روش تحقیق در مدیریت

مبانی سازمان و مدیریتاصلی3مدیریت رفتار سازمانی

(1)تحقیق در عملیات اصلی3(2)تحقیق در عملیات 

اقتصاد کالن- (2)اصول حسابداری اصلی3از منظر اسالم (1)مدیریت مالی 

اقتصاد کالن- اقتصاد خرد اصلی3مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت

عمومی2تفسیر موضوعی قرآن
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ن شموسسه آموزش عالی افرا  مهر دان

انی ازرگ ان بندی ردوس مقطع کارشناسی رشته  مدرییت ب ربانهم زم

ول
ل ا

سا
یم

ن

 واحد18: جمع کل
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ن شموسسه آموزش عالی افرا  مهر دان

انی ازرگ ان بندی ردوس مقطع کارشناسی رشته  مدرییت ب ربانهم زم
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مدیریت رفتار سازمانیاصلی3مدیریت منابع انسانی

اصلی3آشنایی با قوانین کسب و کار

مبانی سازمان و مدیریت- اقتصاد کالن اصلی3(با رویکرد اسالم)بازاریابی و مدیریت بازار 

(2)اصول حسابداری تخصصی3(1)حسابرسی 

از منظر اسالم (1)مدیریت مالیتخصصی3(2)مدیریت مالی 
عمومی3زبان انگلیسی

پایه3کاربرد کامپیوتر در مدیریت

مبانی سازمان و مدیریتاصلی3فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

زبان انگلیسیتخصصی2(1)زبان تخصصی 

اقتصاد کالنتخصصی3بازرگانی بین المللی

(با رویکرد اسالمی )بازاریابی و مدیریت بازارتخصصی3(تطبیقی واسالمی)حقوق بازرگانی 

اقتصاد کالنتخصصی3سازمانهای پولی و مالی اسالمی و بین المللی

عمومی1(1)تربیت بدنی 

(1)زبان تخصصی تخصصی2(2)زبان تخصصی 

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاتخصصی3سیستمهای اطالعاتی در مدیریت

(2)تحقیق در عملیات تخصصی3سیستمهای خرید ، انبارداری و توزیع

بازرگانی بین المللیتخصصی3بازاریابی بین المللی

اقتصاد کالنتخصصی2مبانی بانکداری و مدیریت بانک

اختیاری2اصول و مبانی کارآفرینی

عمومی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

عمومی1(1)ورزش 

اصلی2اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی

مدیریت رفتار سازمانی- مبانی سازمان و مدیریت اصلی2آموزش مهارت های حرفه ای

سال چهارمتخصصی3مدیریت استراتژیک

سیستمهای اطالعاتی در مدیریتتخصصی3تجارت الکترونیک

(1)تحقیق در عملیات اختیاری3مدیریت تولید وعملیات

عمومی2انقالب اسالمی ایران

 واحد138: جمع کل واحدهای دوره بدون  احتساب دروس جبرانی 
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