
عملینظریعملینظری
پایه2213202_3اقتصاد خرد82213205پایه__13اصول حسابداری 12213201
پایه2213201_23اصول حسابداری 92213206پایه__3ریاضیات پایه22213202
پایه2213202_13آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 102213207پایه__3کاربرد کامپیوتر در مدیریت32213203
پایه2213202_3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت112213208پایه__2روانشناسی سازمان42213204
___3زبان عمومی12112___2انقالب اسالمی5141

___12اندیشه اسالمی 13121___3فارسی عمومی6111

17__1تربیت بدنی 7115
161

عملینظری
اصلی__3آشنایی با قوانین کسب و کار202213214عملینظری

پایه__3اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم212213215پایه2213202_3آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت142213209
اصلی2213210_3مدیریت رفتار سازمانی222213216اصلی_3مبانی سازمان و مدیریت152213210
اصلی2213212و2213210_3بازاریابی و مدیریت بازاریابی با رویکرد اسالمی232213217پایه__3احکام کسب و کار162213211
اصلی2213212و2213205_3مبانی برنامه ریزی و پیشرفت عدالت242213218پایه2213205_3اقتصاد کالن172213212
تخصصی112_12زبان تخصصی 252213219اصلی2213206_13حسابداری صنعتی 182213213
___2اخالق اسالمی26131___22اندیشه اسالمی 19122

1719
برنامه درسی نیمسال ششم

عملینظریعملینظری
پایه2213207_3روش تحقیق در مدیریت342213226اصلی2213210_3فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها272213220
تخصصی2213221_23مدیریت مالی 352213227اصلی2213212و2213206_3 از منظراسالم1مدیریت مالی 282213221
تخصصی2213206_13حسابرسی 362213228تخصصی2213219_22زبان تخصصی 292213222
اصلی2213225_23تحقیق در عملیات 372213229اصلی2213216_3مدیریت منابع سازمانی302213223
تخصصی2213220_3سیستم های اطالعاتی در مدیریت382213230تخصصی2213217_3(تطبیقی و اسالم)حقوق بازرگانی312213224
عمومی__2تفسیر موضوعی قرآن39161اصلی2213203_13تحقیق در عملیات 322213225
17عمومی11ورزش33116

برنامه درسی نیمسال هشتم171

عملینظری
اصلی__2اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی462213236عملینظری

2213216و2213210_2آموزش مهارت های حرفه ای472213237تخصصی2213212_3سازمان های پولی و مالی اسالمی و بین المللی402213231 اصلی 
تخصصی32213235بازاریابی بین المللی482213238تخصصی2213212_2مبانی بانکداری و مدیریت بانک412213232
اختیاری2213224_3حقوق بازرگانی بین المللی492213239تخصصی2213229_3سیستم های خرید، انبارداری و توزیع422213233
اختیاری__2اصول ومبانی کارآفرینی502213240تخصصی2213230_3تجارت الکترونیک432213234
تخصصی__3مدیریت استراتژیک512213241تخصصی2213212_3بازرگانی بین المللی442213235

___2دانش خانواده و جمعیت52183عمومی__2تاریخ تحلیلی صدر اسالم45152
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واحد 5:  دروس اختیاری واحد37: دروس اصلیواحد22:  دروس عمومی 

  واحد 38:دروس پایه 

دروس این جدول در هر نیمسال تحصیلی با توجه به ارائه دروس مشترک با سایر گروهها و شرایط نیمسال مربوطه امکان :تذکر
.جابجایی آنها وجود دارد

.رعایت پیشنیازها برعهده دانشجو می باشد: تذکر

گروه مهندسی صنایع و مدیریت

نوع درسپیشنیازواحد عنوان درس کد درسردیف

17:جمع واحدها16:جمع واحدها

138: کل واحد  واحد36:دروس تخصصی

17: جمع واحدها
 18:جمع واحدها

برنامه درسی نیمسال هفتم
نوع درسپیشنیازواحدعنوان درسکد درسردیف

نوع درس

19:جمع واحدها17:جمع واحدها
برنامه درسی نیمسال پنجم

پیشنیازواحدعنوان درسکد درسردیفنوع درسپیشنیازواحدعنوان درسکد درسردیف

واحد

نوع درس
نوع درسپیشنیازواحدعنوان درسکد درسردیف

برنامه درسی نیمسال سوم
پیشنیازواحد عنوان درسکد درسردیف

17:جمع واحدها
برنامه درسی نیمسال چهارم 17:جمع واحدها

پیشنیاز

بسم اهلل الرحن الرحیم

(پیشنهادی) 98 ترمی مقطع کارشناسی پیوسته رشته مدیریت بازرگانی8جدول آرایش 

برنامه درسی نیمسال دومبرنامه درسی نیمسال اول

نوع درس پیشنیازواحدعنوان درسکد درسردیفنوع درس عنوان درسکد درسردیف


