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 قطع کارشناسی مدیریت مالیم                                                                                                                                                                         

 ترم دوم  ترم اول

تعداد  نوع درس نام درس درس کد

 احد  و

تعداد  نوع درس نام درس کد درس نياز دروس پيش

 واحد

 نياز دروس پيش

 مبانی سازمان و مدیریت 3 اصلی مدیریت رفتار سازمانی 993426 - 3 اصلی مبانی سازمان و مدیریت 92324

 1 یاصول حسابدار 3 پایه 2  حسابداری اصول 993414 - 3 پایه 1اصول حسابداری  993413

 تیریسازمان و مد یمبان 2 اصلی بازار تیریو مد یابیبازار 113603 - 2 عمومی )مبداو معاد( 1اندیشه اسالمی  431011

 دانشگاهی ریاضيات پيش 3 پایه ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت 923417 - 4 عمومی پيش دانشگاهیریاضيات  554312

 زبان پيش دانشگاهی 3 عمومی عمومی( ) زبان خارجی 432061 - 4 عمومی زبان پيش دانشگاهی 554311

 1 اندیشه اسالمی 2 عمومی 2اندیشه اسالمی 431012 - 3 عمومی  فارسی عمومی 432068

 - 2 هیپا کار یروانشناس 113604     

          

  18 :   جمع واحدها  19 :   جمع واحدها

  

 ترم چهارم ترم سوم

تعداد  نوع درس نام درس کد درس

 واحد

تعداد  سرد نوع نام درس کد درس نياز دروس پيش

 واحد

 نياز دروس پيش

 1 یمال تیریاصول مد 4 تخصصی 2 یمال تیریاصول مد 113605 یرفتار سازمان تیریمد 3 اصلی مدیریت منابع انسانی 993425

 تیریو کاربرد آن در مد اتياضیر 3 اصلی 1تحقيق در عمليات  923419 تیریو کاربرد آن در مد اتياضیر 3 پایه اقتصاد خرد 993411

 اقتصاد خرد 3 پایه اقتصاد کالن 113312 تیریو کاربرد آن در مد اتياضیر 3 پایه ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت مالی 113600

 )عمومی( زبان خارجی 2 تخصصی تخصصی( )زبان 1مالی   متون 113606 تیریو کاربرد آن در مد اتياضیر 3 پایه آمار و کاربرد آن در مدیریت  993419

 2  حسابداری اصول 3 پایه یحسابرس 992434 2اصول حسابداری  4 تخصصی 1 یمال تیریاصول مد 113601

 تیریآمار و کاربرد آن در مد 3 پایه آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی 113607 2  حسابداری اصول 3 پایه حسابداری صنعتی 113602

 - 2 عمومی فلسفه اخالق 431021 - 1 عملی تربيت بدنی  920001

          

  20:   جمع واحدها  20 :   جمع واحدها

 

 وس ندارند.توضيحات : دانشجویانی که با تشخيص آموزش از حدنصاب علمی الزم برای درس زبان و ریاضی پيش دانشگاهی برخوردارند، نيازی به اخذ این در



 واحد 144:  مجموع واحدها                    دماوند                                     -آموزش عالی ارشادموسسه                                                                                                      

  مقطع کارشناسی مدیریت مالی

 ترم  ششم  ترم پنجم

تعداد  نوع درس نام درس درس کد

 احد  و

تعداد  نوع درس نام درس کد درس نياز دروس پيش

 واحد

 نياز دروس پيش

 یمال تیریآمار و کاربرد آن در مد 3 اصلی یمال یاقتصادسنج 113611 2اصول مدیریت مالی  4 تخصصی یگذار هیسرما تیریمد یمبان 113608

تخصصی  سيستمهای اطالعاتی مالی 113612 1متون مالی  2 تخصصی )زبان تخصصی( 2متون مالی  113609

 الزامی

 2اصول مدیریت مالی  2

 2 یمال تیریاصول مد 3 تخصصی نهادهای پولی و مالی 113613 1تحقيق در عمليات  3 اصلی 2در عمليات تحقيق  923420

 2 یمال تیریاصول مد 3 تخصصی بازار پول و سرمایه 113614 اقتصاد کالن 3 اصلی پول و ارز و بانکداری 992423

 2 یمال تیریاصول مد 3 تخصصی مبانی ریسک و مدیریت بيمه 113615 2 یمال تیریاصول مد 3 یتخصص بانک تیریو مد یبانکدار یمبان 113610

 - 2 عمومی تفسير موضوعی قرآن 431051 آمار و کاربرد آن در مدیریت 3 پایه روش تحقيق در مدیریت 923427

  16:   جمع واحدها  18 :  جمع واحدها

  

 ترم هشتم ترم هفتم

تعداد  نوع درس نام درس کد درس

 واحد

تعداد  نوع درس نام درس کد درس نياز دروس پيش

 واحد

 نياز دروس پيش

نهادهای  -2 یمال تیریاصول مد 2 تخصصی نهادهای پولی و مالی بين الملل 113616

 پولی و مالی

 مهيب تیریو مد سکیر یمبان 3 تخصصی قراردادهای بيمه 113621

 2 یمال تیریاصول مد 2 تخصصی مالياتی برنامه ریزی 113622 مدیریت سرمایه گذاریمبانی  3 تخصصی مبانی مهندسی مالی 113617

تجزیه و تحليل فنی)مدیریت مالی  113623 نهادهای پولی و مالی 2 پایه حقوق بازرگانی  113618

 پيشرفته(

تخصصی 

 الزامی

 2 یمال تیریاصول مد 2

 2 یمال تیریاصول مد 2 تخصصی رانیدر ا یمال تیریمد 113624 کالناقتصاد  2 پایه یزیو برنامه ر یتوسعه اقتصاد 113619

 - 2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 431041 - 3 پایه کامپيوتر و کاربرد آن در مدیریت  923418

تخصصی  اصول تهيه و تنظيم و کنترل بودجه دولتی 113620

 الزامی

 -2اصول حسابداری  -اقتصاد کالن 2

 ماليه عمومی

 - 2 عمومی و جمعيت خانوادهدانش  440001

 بازاریابی و مدیریت بازار 3 اصلی مدیریت استراتژیک 113445 - 2 عمومی آشنایی با قانون اساسی ایران 431032

      - 1 عمومی  1ورزش  451062

  16:   جمع واحدها  17 :  جمع واحدها
 


