
پیش نیاس واحذ نام درس ردیفپیش نیاس واحذ ردیف 

_3کارتردکاهپیَتردرهذیریت 827جمع 

_3احکام کسة ٍکار 28_4*1

_2رٍاًطٌاسی سازهاًی *29_4*2

36جمع دروس تخصصی 22جمع 

ترم آخر3هذیریت استراتژیک 30_2 1 اًذیطِ اسالهی 1

*350(تطثیمی ٍ اسالهی)حمَق تازرگاًی*31_2 2 اًذیطِ اسالهی 2

*320سازهاى ّای پَلی ٍهالی اسالهی ٍتیي الوللی 32_2 اًساى در اسالم 3

*347سیستن ّای خریذ،اًثارداری ٍ تَزیع 33_2اخالق اسالهی 4

*320تازرگاًی تیي الوللی *34_2آئیي زًذگی 5

*213(1)زتاى تخصصی *35_2اًمالب اسالهی ایراى 6

*235 (2)زتاى تخصصی 36_2(رُ)اًذیطِ سیاسی اهام خویٌی 7

*348(2)هذیریت هالی 37_2تاریخ فرٌّگ ٍ توذى اسالتوی 8

*322(1)حساترسی 38_2تاریخ تحلیلی صذر اسالم 9

*355سیستن ّای اطالعاتی در هذیریت *39_2تفسیرهَضَعی ًْج الثالغِ 10

*334تازاریاتی تیي الوللی *40_2تفسیرهَضَعی لرآى 11

*220هثاًی تاًکذاری ٍ هذیریت تاًک 41_123

*339تجارت الکترًٍیک 42*1332

37جمع دروس اصلی _1*14

_3هثاًی سازهاى ٍ هذیریت *43*15114

*343هذیریت رفتارسازهاًی *44_162

*344هذیریت هٌاتع سازهاًی 3845جمع 

*318(1)تحمیك درعولیات *46*31*17

*346(2)تحمیك درعولیات *47*317*18

*20*322ازهٌظراسالم(1)هذیریت هالی*48*317*19

*44*243آهَزش هْارت ّای حرفِ ای 49*319*20

*20*343(تارٍیکرداسالهی)تازاریاتی ٍ هذیریت تازار*50_3*21

*322 (1)حساتذاری صٌعتی 51*321*22

*20*319هثاًی ترًاهِ ریسی پیطرفت ٍ عذالت 52*317*23

_3آضٌایی تا لَاًیي کسة ٍکار 53*24323

_2اخالق حرفِ ای در هذیریت تا رٍیکرد اسالهی 54*25323

*343فٌَى تجسیِ ٍ تحلیل ٍ طراحی سیستن ّا *55 _263

*331حمَق تازرگاًی تیي الوللی 58*45*55329

*346هذیریت تَلیذ ٍ عولیات 59*56240

_2اصَل ٍ هثاًی کارآفریٌی 60_572

( واحذ به انتخاب دانشگاه الشامیست 5گذرانذن حذاقل )دروس اختیاری 

رٍاتط کار درسازهاى

سویٌاردرهسائل تازاریاتی ٍتازاریاتی اسالهی 

هسالِ یاتی ٍ حل هسالِ 

اصَل ٍ هثاًی هذیریت از دیذگاُ اسالم 

رٍش تحمیك در هذیریت 

 2ترتیت تذًی 

فارسی عوَهی 

زتاى خارجِ عوَهی 

1ترتیت تذًی 

التصاد کالى 

 (1)اصَل حساتذاری 

 (2)اصَل حساتذاری 

(1)آهارٍاحتواالت ٍکارتردآى در هذیریت 

(2)آهارٍاحتواالت ٍکارتردآى در هذیریت 

جوعیت ٍ تٌظین خاًَادُ 

دروس پایه 

ریاضیات پایِ 

ریاضیات ٍ کارترد آى در هذیریت 

التصاد خرد 

ٍاحذ2اخالق اسالهی 

ٍاحذ2اًمالب اسالهی 

ٍاحذ2 تاریخ ٍ ًوذى اسالهی 

ٍاحذ 2آضٌایی تا هٌاتع اًساًی 

لیست کلیه دروس دوره کارشناسی رشته مذیزیت باسرگانی 

نام درس 

دروس پیش دانشگاهی 

ریاضی پیص داًطگاّی 

زتاى پیص داًطگاّی 

دروس عمومی 

ٍاحذ4هثاًی ًظری اسالم 


