
  (59)ويرايش تیر                                                        دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                        148مجموع واحدها       

 از آن( بعد و 95)ورودی  انيمديريت بازرگرشته   

 ترم اول   

 

 ترم دوم

 نام درس كددرس
نوع 
 درس

تعداد 
 احدو

 نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش
تعداد 
 واحد

 نیازدروس پیش

 1اصول حسابداری 3 پايه *2حسابداری  اصول 993414 - 3 پايه * 1 اصول حسابداری 993413

 113391 - 2 عمومي و معاد(انديشه اسالمي)مبداء  431011
 گاهاصول و مباني مديريت از ديد

 اسالم
 - 3 پايه

 )هم نیاز(پايه اترياضی 3 پايه اقتصادخرد 993411 - 4 عمومي رياضي پیش دانشگاهي 554312

 رياضیات پیش دانشگاهي 3 پايه *رياضي پايه  923415 - 4 عمومي زبان پیش دانشگاهي 554311

 زبان پیش دانشگاهي 3 عمومي زبان خارجي)عمومي( 432061 - 3 اصلي سازمان و مديريتمباني و  923424
 1انديشه اسالمي 2 عمومي 2انديشه اسالمي  431012 - 3 عمومي فارسي عمومي 832134

 - 3 پايه احکام كسب و كار 113385 - 1 عمومي تربیت بدني 451061
 21جمع  واحد                                                               21جمع  واحد                                                                

  

 ترم چهارم ترم سوم

 نام درس كد درس
نوع 
 درس

تعداد 
 واحد

 نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش
تعداد 
 واحد

 نیازدروس پیش

 - 3 اصلي آشنايي با قانون كسب و كار 113883 2اصول حسابداری  3 اصلي 1 حسابداری صنعتي 923430

 زبان خارجي )عمومي( 2 تخصصي 1زبان تخصصي  993438 مباني سازمان و مديريت 3 اصلي مديريت رفتار سازماني 993426

 اقتصاد كالن-2اصول حسابداری  3 اصلي از منظر اسالم 1مديريت مالي  992429 اقتصاد خرد 3 پايه اقتصاد كالن 113312

 993432 رياضیات پايه 3 پايه رياضیات و كاربرد آن در مديريت* 923417
بازاريابي و مديريت بازار با رويکرد 

 اسالمي
 3 اصلي

اقتصاد  -مباني سازمان و مديريت
 كالن

993419 
آمارو احتمال و كاربرد آن در 

 1مديريت
 993420 رياضیات پايه 3 پايه

و احتماالت و كاربرد آن در آمار 

 2مديريت 
 3 هيپا

آمارواحتمال و كاربرد آن در 
 1مديريت

 - 2 پايه روانشناسي سازماني 113435 - 3 عملي كامپیوتر و كاربرد آن در مديريت 923418

 تربیت بدني 1 عملي 1ورزش 451062 - 2 عمومي فلسفه اخالق 431021
 11جمع      واحد  21جمع    واحد 

 
 توضیحات : 

 و بعد از آن مي باشد. 59اين جدول دروس صرفاً برای دانشجويان ورودی مهر  -1

 انشجو دريافت خواهد شد.( و شهريه آن نیز متناسب با ساعات تشکیل كالسها از داعت تشکیل ) با يک ساعت حل تمرينس 8در هفته )دروس ستاره دار( ، رياضیات كاربردی ، رياضي پايه  2و  1كالس های دروس اصول حسابداری  -2

 ندارند. دانشجوياني كه با تشخیص آموزش از حد نصاب علمي الزم برای درس زبان انگلیسي و رياضي برخوردارند نیازی به گذراندن دروس پیش دانشگاهي -3
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  (59)ويرايش تیر                                                        دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                        148مجموع واحدها       

 از آن( بعد و 95)ورودی  مديريت بازرگانيرشته   

 
 ششمترم   پنجمترم 

 نوع درس نام درس كددرس
تعداد 

 احدو
تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیازشدروس پی

 نیازدروس پیش واحد

 اقتصاد كالن 3 تخصصي  بازرگاني بین الملل 113892 1آمار و كاربرد آن در مديريت  3 پايه روش تحقیق در مديريت 923427

 ن تجزيه تحلیل و طراحي سیستم هافنو 3 تخصصي  سیستم های اطالعاتي مديريت 553883 1زبان تخصصي  2 تخصصي 2زبان تخصصي  993439

 2اصول حسابداری 3 تخصصي حسابرسي 552838 - 2 عمومي تفسیر موضوعي قرآن 431051
 1تحقیق در عملیات  3 اصلي 2تحقیق در عملیات  523821 مديريت رفتار سازماني 3 اصلي  مديريت منابع انساني 553829

 روابط كار در سازمان 113442 كاربرد آن در مديريت رياضیات و 3 اصلي 1تحقیق در عملیات  523815
-اختیاری
 اصلي

3 
. مديريت منابع -روانشناسي سازماني

 انساني 

 مساله يابي و حل مسئله 113443 مباني سازمان و مديريت 3 اصلي  فنون تجزيه تحلیل و طراحي سیستم ها 553891
-اختیاری
 اصلي

2 - 

      اقتصاد كالن 3 اصلي و عدالت مباني برنامه ريزی پیشرفت 113356
 11    واحدجمع                                                             15     واحد جمع           

  

 هشتمترم  هفتمترم 
 ازنیدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 قابل اخذ در سال آخر 3 تخصصي مديريت استراتژيک 113889 از منظر اسالم 1مديريت مالي  3 تخصصي 2مديريت مالي 552883

 113888 3تحقیق در عملیات  3 تخصصي سیستم های خريد  انبارداری و توزيع 553833
سازمان پولي و مالي اسالمي و 

 بین الملل
 اقتصاد كالن 3 تخصصي

 - 2 عمومي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 831181 بازرگاني بین الملل 2 تخصصي ازاريابي بین المللب 553884

 سیستم های اطالعاتي در مديريت 3 تخصصي تجارت الکترونیکي 113445 اقتصاد كالن 3 تخصصي مباني بانکداری و مديريت بانک 113444

مديريت -مباني سازمان و مديريت 3 اصلي آموزش مهارتهای حرفه ای 113362 - 2 عمومي آشنايي با قانون اساسي 831132
 رفتار سازماني 

 3 تخصصي حقوق بازرگاني )تطبیقي و اسالمي( 992422
بازاريابي و مديريت بازار 

 بارويکرد اسالمي
  2 عمومي دانش خانواده و جمعیت 881111

113359 
اخالق حرفه ای در مديريت با رويکرد 

 اسالمي
      - 2 اصلي

 13         جمع  واحد  15         واحد   جمع 
 
 
 
 
 
 

 


