
   

 سعید اسداله نیامدیر گروه مربوطه :  مدیریت بازرگانی     رشته  ناپیوسته کارشناسی چارت – مدیریتگروه 
 

 

  

 

 

 :می باشدبه شرح زیر نبوده استجبرانی برای دانشجویانی که رشته کاردانی آنها مدیریت بازرگانی دروس  

 اخذ گردد.( 4)در ترم واحد2بازاریابی و مدیریت بازار       -1

 )در ترم اول بجای دروس عمومی اخذ گردد.(واحد3             (     1مدیریت مالی)-2

را واحد(3(انی درس مدیریت رفتار سازممیتوانند  ( 1بجای مدیریت مالی ) بوده است دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها  در دوره کاردانی حسابداری *

 د.انتخاب نماین

 واحد بگذرانند. 3یت اسالمی و الگوهای آن را نگذرانده اند، الزم است این درس را به تعداد *دانشجویانی که در مقطع کاردانی درس اصول اساسی مدیر

 نیازی به اخذآن درس نیست.در صورتیکه دانش خانواده در مقطع قبلی گذرانده شده باشد 

 تـــرم چهارم

ف
دی

ر
 

 نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 جمع عملی نظری

 **** *** 3 *** 3 مدیریت استراتژیک 22

 *** *** 2 *** 2 متون اسالمی 23

 *** بازاریابی بین الملل 2 *** 2 تحقیقات بازاریابی 24

 **** *** 2 *** 2 خانواده دانش 25

 *** *** 1 1 *** 2تربیت بدنی  26

 **** (2)مالیمدیریت  2 *** 2 سمینار در مسائل مالی 27

 *** *** 12 1 11 جمع واحد

 تـــرم اول

ف
دی

ر
 

 نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عجم عملی نظری

 **** **** 3 *** 3 روانشناسی عمومی 1

 **** **** 3 *** 3 (2ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت) 2

 **** **** 3 *** 3 اقتصاد کالن 3

 **** **** 3 *** 3 مدیریت منابع انسانی 4

 **** **** 2 *** 2 حقوق اساسی 5

 **** **** 2 *** 2 تاریخ اسالم 6

 **** **** 3 *** 3 تحلیل آن در مدیریتبهره وری و تجزیه و  7

 **** **** 19 0 19 جمع واحد

 تـــرم سوم

ف
دی

ر
 

 نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 جمع عملی نظری

 **** **** 3 *** 3 (2تحقیق در عملیات ) 15

 **** **** 3 *** 3 (1حسابرسی) 16

 **** *** 2 *** 2 ریشه های انقالب اسالمی  17

 **** **** 3 *** 3 روش تحقیق در مدیریت 18

 **** **** 3 *** 3 سیستم های اطالعاتی مدیریت 19

 3 *** 3 های پولی و مالیسیاست  20
سازمان های پولی و مالی و بین 

 المللی
**** 

  بازرگانی بین الملل 2 *** 2 بازاریابی بین الملل 21

 **** **** 19 0 19 جمع واحد

 تـــرم دوم

ف
دی

ر
 

 نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 جمع عملی نظری

 **** *** 3 *** 3 سازمان های پولی و مالی و بین المللی 8

 **** *** 3 *** 3 2آمار و کاربرد در مدیریت  9

 *** اقتصاد کالن 3 *** 3 توسعه اقتصاد و برنامه ریزی 10

 **** اقتصاد کالن 3 *** 3 بازرگانی بین الملل 11

 *** *** 2 *** 2 4و3زبان تخصصی  12

 **** *** 3 *** 3 (2مدیریت مالی) 13

 **** *** 2 *** 2 2اندیشه اسالمی  14

 **** **** 19 0 19 جمع واحد

 تعداد کل واحدها 

 واحد 11 دروس عمومی                                

 واحد 20 دروس پایه

 واحد 9 دروس اصلی

 واحد 22 دروس تخصصی

 واحد 7 دروس اختصاصی،اختیاری

 واحد69 جمع واحد ها


