فلوچارت درسی رشته کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

معارف اسالمی 2

انقالب اسالمی و ریشه ها

تاریخ اسالم

متون اسالمی

 2واحد  -عمومی

 2واحد – عمومی

 2واحد – عمومی

 2واحد – عمومی

آمار و کاربرد آن در مدیریت
2

روش تحقیق در مدیریت

توسعه اقتصادی و برنامه
ریزی

ورزش 1

 3واحد  -پایه

 3واحد – پایه

 3واحد – پایه

 1واحد – عمومی

اقتصاد کالن

بازرگانی بین الملل

بازاریابی بین الملل

مدیریت استراتژیک

 3واحد – پایه

 3واحد – تخصصی

 2واحد – تخصصی

 3واحد – تخصصی

سیستم های اطالعات
مدیریت

حسابرسی1

مدیریت مالی2

مدیریت منابع انسانی

 3واحد  -تخصصی

 3واحد – تخصصی

 3واحد  -اصلی

 3واحد – اصلی

روانشناسی عمومی

سازمانهای پولی و مالی بین
الملل

سیاستهای پولی و مالی

دانش خانواده و جمعیت

 3واحد پایه

 3واحد – تخصصی

 3واحد – تخصصی

 2واحد – عمومی

حقوق اساسی

ریاضیات و کاربرد آن در
مدیریت 2

تحقیق در عملیات 2

درس اختیاری

 2واحد پایه

 3واحد  -پایه

 3واحد – اصلی

 3واحد  -اختیاری

زبان تخصصی  3و 4

درس اختیاری

درس اختیاری

 2واحد  -تخصصی

 2واحد  -اختیاری

 2واحد  -اختیاری

لیست دروس اختیاری:

تعداد واحد

-1
-2
-3
-4
-5
-6

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان  3واحد
 3واحد
حقوق بازرگانی بین الملل
 2واحد
تحقیقات بازاریابی
 3واحد
روابط صنعتی
 2واحد
سمینار در مسائل مالی
 2واحد
سمینار در مسائل بازاریابی

-7

 3واحد

تحقیق در عملیات 3

مدیریت
مالی

1

تحقیق در
عملیات 1

پیش نیاز
آمار  – 2تحقیق در عملیات 2
بازاریابی – حقوق بازرگانی
بازار یابی  -بازاریابی بین الملل
رفتار سازمانی
مدیریت مالی 2
بازار یابی بین الملل
تحقیق در عملیات 2

دانشجویانی که مدرک کاردانی آنها غیرمرتبط می باشد بایستی دروس زیر را در اولین فرصت به عنوان پیش نیاز بگذرانند.
-1
-2

مدیریت مالی 1
تحقیق در عملیات 1

 3واحد
 3واحد

دروس عمومی 11 :واحد
دروس پایه 22 :واحد
دروس اصلی 9 :واحد
دروس تخصصی 22 :واحد
دروس اختیاری 7 :واحد
جمع کل  96:واحد(رشته های مرتبط)
جمع کل  57:واحد(رشته های غیر مرتبط)

