
 
 مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت

 
 

انتخاب واحد راهنمای 

 دانشجویان 

 بازرگانیکارشناسی انویپسته مدرییت رشته 
 

 تهیه کننده:

 مدیر گروه مدیریت 

 «مسعود براتی»

 

 29تابستان 

 



 2صفحه 

 الف( جدول کلی دروس 

 واحد است. 86در مجموع بدون احتساب دروس جبرانی، تعداد کل واحدهای آموزشی 

 تعداد واحد نوع درس ردیف

 11 دروس عمومی 1

 21 دروس پایه 2

 9 دروس اصلی 3

 22 دروس اختصاصی اجباری 3

 7 دروس اختصاصی اختیاری 4

 8 دروس جبرانی 5

 74 مجموع

 

  



 3صفحه 

  برنامه پیشنهادی انتخاب واحد( ب

 انتخاب واحد کنند. شود در هر نیمسال بر اساس برنامه پیشنهادی زیر به دانشجویان اکیداً توصیه می

در غیر این صورت مسؤولیت عدم ارائه دروس، تداخل ساعات تشکیل دروس، پراکنددیی دروس  

 خود دانشجو است.  یدر طول هفته و ... بر عهده

 مدیریت »و « 1تحقیق در عملیات »های جویانی که در رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود درسدانش

 های تحصیلی، اقدام به اخذ آنها کنند.است در یکی از نیمسالاند الزم را نگذرانده« 1مالی 

 ترم اول

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

  پايه 3 اقتصاد کالن 4021402

  اصلي 3 مديريت منابع انساني 4021312

  پايه 3 4رياضيات و کاربرد ان در مديريت 4021202

  پايه 4 حقوق اساسي 4021402

  پايه 3 روانشناسي عمومي 4021402

  جبراني 3 1تحقيق در عمليات  4021232

  جبراني 3 1 مديريت مالي 4021233

  عمومي 4 يکي از دروس عمومي 

 ترم دوم

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

 اقتصاد کالن پايه 3 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 4021410

 1مديريت مالي اصلي 3 4مديريت مالي 4021311

 اقتصاد کالن اختصاصي اجباري 3 بازرگاني بين الملل 4021213

  اختصاصي اجباري 4 2و3زبان تخصصي 4021212

  پايه 3 4ن در مديريتآآمار و کاربرد  4021412

 1تحقيق در عمليات اصلي 3 4تحقيق در عمليات  4021314

  عمومي 4 يکي از دروس عمومي 

   11 مجموع



 4صفحه 

 

 سومترم 

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

  پايه 3 روش تحقيق در مديريت 4021112

  اختصاصي اجباري 3 1حسابرسي 4021202

 بازرگاني بين الملل اختصاصي اجباري 4 بازاريابي بين الملل 4021341

  اختصاصي اجباري 3 سازمان هاي پولي و مالي بين الملل 4021311

  عمومي 4 يکي از دروس عمومي 

  اختصاصي اختياري 3 يکي از دروس اختياري 

   12 مجموع

 چهارمترم  

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

 سال دوم اختصاصي اجباري 3 مديريت استراتژيک 4021242

 سازمانهاي پولي و مالي بين الملل اختصاصي اجباري 3 سياستهاي پولي و مالي 4021242

  اختصاصي اجباري 3 هاي اطالعاتي مديريتسيستم 4021140

  عمومي 1 4تربيت بدني  4021142

  عمومي 1 جمعيت و تنظيم خانواده 4021142

  عمومي 4 يکي از دروس عمومي 

  اختصاصي اختياري 4 يکي از دروس اختياري 

  اختصاصي اختياري 4 يکي از دروس اختياري 

   12 مجموع

 

 



 5صفحه 

 

  



 8صفحه 

 های عمومیدرس( ج

 باشند.واحد درس عمومی به شرح جدول زیر می 11دانشجویان ملزم به یذراندن 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 مالحظات

 جمع عملی نظری

  عمومي 4  4 4انديشه اسالمي 4021112

  عمومي 1 1  4تربيت بدني 4021142

4021104 
انقالب اسالمي و 

 هاي آنريشه
  عمومي 4  4

4021120 
فرهنگ و تمدن 

 اسالم وايران
 عمومي 4  4

اند بايد دانشجوياني که در مقطع کارداني اين درس را گذرانده

 اسالم را اخذ کنند.تحليلي صدر به جاي آن، درس تاريخ 

4021101 
تفسير موضوعي 

 قرآن
  عمومي 4  4

 عمومي 1  1 خانواده تنظيم 4021142
اند دانشجوياني که در مقطع کارداني اين درس را گذرانده

 نيازي به اخذ مجدد آن ندارند.

4021121 
آشنايي با دفاع 

 مقدس
 عمومي 4  4

مازاد بر  سقف واحدها محاسبه اخذ اين درس اختياري است و 

 .مي شود

 

 

 

  



 7صفحه 

 های اختیارید( درس

 با هماهنگی یروه آموزشی انتخاب نمایند.از دروس اختیاری زیر را واحد  7ند دانشجویان موظف

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

  اختصاصي اختياري 3 روابط صنعتي 4021230

 4مديريت مالي  اختصاصي اختياري 4 سمينار در مسائل مالي 4021343

  اختيارياختصاصي  3 حقوق بازرگاني بين الملل 4021241

  اختصاصي اختياري 4 سمينار در مسائل بازاريابي   4021144

 بازاريابي بين المللي اختصاصي اختياري 4 تحقيقات بازاريابي 4021242

  اختصاصي اختياري 3 بهره وري و تجزيه تحليل آن در سازمان 4021231

   12 مجموع

 

  



 6صفحه 

 ( اخذ درس به صورت معرفی به استاده

 :درس را با رعایت موارد زیر به صورت معرفی به استاد اخذ کند 2تواند حداکثر میهر دانشجو 

 ها پاس شده و حداکثر دو درس برای دانشجو باقیمانده باشد.تمامی درس -1

در آخدرین نیمسدال تحصدیلی    اینکده  یدا  و  های مورد نظر قبالً توسط دانشجو اخذ شده باشددرس -2

 دانشجو ارائه نشده باشد.

 های زیر به صورت معرفی به استاد وجود دارد:اخذ درس فقط امکان -3

 2اسالمی اندیشه 

 های آنو ریشه اسالمی انقالب 

 اسالم صدر تحلیلی تاریخ 

 قرآن موضوعی تفسیر 

 فرهنگ و تمدن اسالم وایران 

 انسانی منابع مدیریت 

 اساسی حقوق 

 عمومی روانشناسی 

 ریزی برنامه و اقتصادی توسعه 

 مدیریت در تحقیق روش 

 صنعتی روابط 

 سازمان در آن تحلیل تجزیه و وری بهره 


