
 
 مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت

 
 

انتخاب واحد راهنمای 

 دانشجویان 

 کارشناسی انویپسته مدرییت بیمهرشته 
 

 تهیه کننده:

 مدیر گروه مدیریت 

 «مسعود براتی»

 

 29تابستان 

 



 2صفحه 

 الف( جدول کلی دروس 

 واحد است. 07در مجموع بدون احتساب دروس جبرانی، تعداد کل واحدهای آموزشی 

 تعداد واحد درسنوع  ردیف

 17 دروس عمومی 1

 22 دروس پایه 2

 11 دروس اصلی 2

 11 دروس اختصاصی اجباری 2

 1 دروس اختصاصی اختیاری 4

 1 دروس جبرانی 1

 01 مجموع

 

  



 2صفحه 

  های پایه، اصلی و تخصصیدرس( ب

    واحهد درس   22واحهد درس اصهلی و     11واحهد درس پایهه،    22هر دانشجو ملزم بهه ذررانهدن

 اختصاصی است.

 2آمار و کاربرد آن در مهدیریت  »های جویانی که در رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود درسدانش »

های تحصیلی، اقهدام بهه اخهر    اند الزم است در یکی از نیمسالنگرراندهرا « 2اصول حسابداری »و 

 آنها کنند.

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

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

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

 ترم اول

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

  اصلي 2 1پژوهش عملياتي 3031202

  اصلي 2 1مديريت مالي 3031203

  پايه 2 روانشناسي کار  3031303

  پايه 3 حقوق و مقررات مدني 3031333

  پايه 2 اصول اساسي مديريت اسالمي و الگوهاي آن 3031212

  جبراني 2 3اصول حسابداري  3031521

  جبراني 2 3آمار و کاربرد آن در مديريت 3031522

   30 مجموع

 ترم دوم

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

 3اصول حسابداري  پايه 2 1حسابرسي 3031303

  اصلي 2 مديريت منابع انساني 3031302

 1پژوهش عملياتي اصلي 2 3پژوهش عملياتي 3031210

 3 و کاربرد آن در مديريت  آمار پايه 2 روشهاي تحقيق و ماخذ شناسي 3031311

  اختصاصي اجباري 3 بيمه هاي مهندسي )تمام خطر( 3031212

  پايه 2 پول و ارز و بانکداري 3031321

   12 مجموع



 4صفحه 

 

 سومترم 

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

  اصلي 2 1حسابداري صنعتي 3031212

  پايه 2 جامعه شناسي سازمانها 3031302

 مديريت منابع انساني اختصاصي اجباري 2 مديريت ريسک بيمه 3031215

  اختصاصي اجباري 3 اسناد معامالت تجاري 3031212

  اختصاصي اجباري 3 سازمان و مديريت شرکت هاي بيمه 3031230

  اختصاصي اختياري  3 بيمه هاي کشتي و هواپيما 3031231

   13 مجموع

 چهارمترم 

 پیش نیازدروس  نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

 بيمه هاي کشتي و هواپيما اختصاصي اجباري 3 حقوق دريايي 3031232

  اختصاصي اختياري  3 اصول بيمه هاي اجتماعي و تامين آن 3031232

 ساعت( 23عملي،) آخر ترم اختصاصي اجباري 3 کارآموزي 3031232

  پايه 2 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 3031335

  اختصاصي اجباري 2 3بيمه اشخاص 3031232

  اختصاصي اختياري  3 2و  2زبان تخصي  3031213

   12 مجموع

 

 

 

 

 

 



 1صفحه 

 های عمومیدرسب( 

 باشند.واحد درس عمومی به شرح جدول زیر می 17دانشجویان ملزم به ذرراندن 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 مالحظات

 جمع عملی نظری

  عمومي 3  3 3انديشه اسالمي 3031102

  عمومي 1 1  3تربيت بدني 3031105

انقالب اسالمي و  3031112

 هاي آنريشه
  عمومي 3  3

فرهنگ و تمدن  3031120

 اسالم وايران
 عمومي 3  3

اند بايد دانشجوياني که در مقطع کارداني اين درس را گذرانده

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

تفسير موضوعي  3031120

 قرآن
  عمومي 3  3

3031123 
 عمومي 1  1 تنظيم خانواده

اند دانشجوياني که در مقطع کارداني اين درس را گذرانده

 نيازي به اخذ مجدد آن ندارند.

آشنايي با دفاع  3031121

 مقدس
 عمومي 3  3

اخذ اين درس اختياري است و مازاد بر  سقف واحدها محاسبه 

 مي شود.

 

 

 

  



 1صفحه 

 ج( اخذ درس به صورت معرفی به استاد

 :درس را با رعایت موارد زیر به صورت معرفی به استاد اخر کند 2تواند حداکثر هر دانشجو می

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

نیمسهال تحصهیلی   در آخهرین  اینکهه  یها  و  های مورد نظر قبالً توسط دانشجو اخر شده باشددرس -2

 دانشجو ارائه نشده باشد.

 های زیر به صورت معرفی به استاد وجود دارد:فقط امکان اخر درس -2

 2اسالمی اندیشه 

 های آنو ریشه اسالمی انقالب 

 اسالم صدر تحلیلی تاریخ 

 قرآن موضوعی تفسیر 

 فرهنگ و تمدن اسالم وایران 

 1حسابرسی 

 کار روانشناسی  

 سازمانها شناسی جامعه 

 شناسی ماخر و تحقیق روشهای 

 بانکداری و ارز و پول 

 آن الگوهای و اسالمی مدیریت اساسی اصول 

 مدنی مقررات و حقوق 

 ریزی برنامه و اقتصادی توسعه 

 انسانی منابع مدیریت 


