
                                                                                                                                

  (95 تیر )ويرايش                                                       دماوند                          –ي ارشاد موسسه آموزش عال                                                                                       411مجموع واحدها           

 و قبل از آن( 91)ورودی  مديريت بازرگانيرشته   

 

 ترم دوم  ترم اول
تعداد  نوع درس نام درس كددرس

 احدو
 تعداد نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

 واحد
 نیازدروس پیش

 4اصول حسابداری 9 پايه *2حسابداریاصول 999141 ---- 9 پايه * 4اصول حسابداری 999149

 مباني سازمان و مديريت 9 پايه مباني مديريت اسالمي 999122 ---- 2 عمومي )مبدا و معاد(4انديشه اسالمي  194144

 ---- 9 پايه اقتصاد خرد 999144 ---- 1 عمومي پیش دانشگاهي رياضیات 551942

 دانشگاهيرياضیات پیش 9 پايه *رياضیات پايه 929145 ---- 1 عمومي پیش دانشگاهي زبان 551944

 ---- 9 عمومي عمومي()زبان خارجي 192134 ---- 9 عمومي فارسي عمومي 192134

 4انديشه اسالمي 2 عمومي  2انديشه اسالمي 194142 ---- 9 اصلي مباني سازمان و مديريت 929121

      --- 4 عملي  تربیت بدني  154134

  41        جمع واحدها                                                                      21      جمع واحدها                                                                         

  

 ترم چهارم سوم ترم

تعداد  نوع درس نام درس كد درس

 واحد
تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

 واحد
 نیازدروس پیش

 اقتصاد كالن 9 پايه توسعه اقتصادی و برنامه ريزی 992125 2اصول حسابداری 9 اصلي 4حسابداری صنعتي  929191

 زبان خارجي )عمومي ( 2 تخصصي 4و2زبان تخصصي  999194 ي سازمان ومديريتمبان 9 اصلي مديريت رفتار سازماني 999123

اقتصاد كالن ،اصول  9 اصلي 4مديريت مالي  992129 اقتصاد خرد 9 پايه اقتصاد كالن 449942

 2حسابداری 

 اقتصاد كالن ، مباني سازمان  9 اصلي  بازاريابي و مديريت بازار 999192 رياضیات پايه 9 پايه *و كاربرد آن در مديريت رياضیات  929141

 4آمار و كاربرد در مديريت  9 پايه 2آمار و كاربردآن در مديريت  999121 یش دانشگاهيپرياضیات 9 پايه 4و كاربرد آن در مديريت آمار  999149

 --- 9 هپاي روانشناسي كار 449195 رياضیات پايه 9 عملي  كامپیوتر و كاربرد آن در مديريت 929144

  تربیت بدني  4 عملي 4ورزش  154132 ---- 2 عمومي فلسفه اخالق  194124

    44       جمع واحدها                                                                    21      جمع واحدها                                                                   

                                                                                                      

 توضیحات : 

 و قبل از آن مي باشد. 91اين جدول دروس صرفاً برای دانشجويان ورودی  -4

 ( و شهريه آن نیز متناسب با ساعات تشکیل كالسها از دانشجو دريافت خواهد شد.اعت تشکیل ) با يک ساعت حل تمرينس 1در هفته )دروس ستاره دار( ، رياضیات كاربردی ، رياضي پايه  2و  4كالس های دروس اصول حسابداری  -2

 ي ندارند.دانشگاه دروس پیشدانشجوياني كه با تشخیص آموزش از حد نصاب علمي الزم برای درس زبان انگلیسي و رياضي برخوردارند نیازی به گذراندن  -9

 



 
 

 

 
 

 

  (95)ويرايش تیر                                                        دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                    411مجموع واحدها              

 و قبل از آن( 91)ورودی مديريت بازرگانيرشته   

 

 ترم  ششم  ترم پنجم
تعداد  نوع درس نام درس كددرس

 احدو
تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

 واحد
 نیازدروس پیش

بازاريابي و -د كالناقتصا 9 تخصصي بازرگاني بین المللي 449152 2آمار و كاربرد در مديريت 9 پايه روش تحقیق 929121

 مديريت بازار

 اقتصاد كالن 9 تخصصي پول و ارز بانکداری 992129 4و2زبان تخصصي  2 تخصصي 9و1زبان تخصصي  999199

سیستمهای اطالعاتي در  999113 ---- 2 عمومي تفسیر موضوعي قران 194154

 مديريت

تجزيه تحلیل و طراحي  9 تخصصي

 سیستمها

 2اصول حسابداری  9 تخصصي حسابرسي  992191 روانشناسي كار–مباني سازمان  9 اصلي انساني  مديريت منابع 999125

 4تحقیق در عملیات  9 اصلي 2تحقیق در عملیات  929121 رياضیات و كاربرد در مديريت 9 اصلي 4تحقیق در عملیات 929149

تجزيه تحلیل و طراحي  999151

 سیستمها

 4تحقیق در عملیات        9 اصلي مديريت تولید 929124 ريتمباني سازمان و مدي 9 اصلي
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 ترم هشتم ترم هفتم

تعداد  نوع درس نام درس سكد در

 واحد
تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

 واحد
 نیازدروس پیش

 بازاريابي و مديريت بازار 9 تخصصي حقوق بازرگاني  992122 4مديريت مالي  9 تخصصي  2مديريت مالي  992119

 سال آخر 9 تخصصي ديريت استراتژيکم 449115 پول و ارز بانکداری 9 تخصصي  سیاست پولي و مالي 449114

 پول و ارز بانکداری  9 تخصصي  سازمانهای پولي و مالي 449111 مديريت تولید  9 تخصصي سیستمهای خريد انبارداری 999193

 بازاريابي بین الملل 2 اصلي تحقیقات بازاريابي 449151 2آمار و كاربرد  9 اصلي بهره وری و تجزيه و تحلیل آن 449159

 2 تخصصي بازاريابي بین المللي 999114
بازرگاني بین -بازاريابي و مديريت بازار 

 المللي
 بازاريابي بین اللمل 2 اصلي سمینار در مسائل بازاريابي 449155

 ---- 2 عمومي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 194114 ---- 2 عمومي آشنائي با قانون اساسي ايران 194192

  2 عمومي دانش خانواده و جمعیت 111114 ---- 2 پايه اسيحقوق اس 999129

  41       هاجمع واحد                                                                44      هاجمع واحد                                                                   
 


