
 
 مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت

 
 

انتخاب واحد راهنمای 

 دانشجویان 
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 تهیه کننده:

 مدیر گروه مدیریت 

 «مسعود براتی»

 

 39تابستان 

 



 2صفحه 

 الف( جدول کلی دروس 

 واحد است. 341در مجموع ، تعداد کل واحدهای آموزشی

 تعداد واحد نوع درس ردیف

 22 عمومی دروس 3

 43 دروس پایه 2

 13 دروس اصلی 1

 13 دروس تخصصی 1

 3 دروس اختیاری 4

 8 دروس پیشنیاز 5

 341 مجموع

 

  



 1صفحه 

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

مسؤولیت عدم ارائه دروس، تداخل ساعات تشکیل دروس، پراکندگی دروس در طول هفتهه و  این صورت 

 خود دانشجو است.   ی... بر عهده

 ترم اول

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

   پیش نیاز 4   4 ریاضیات پیش 1343833

   پیش نیاز 4   4 زبان پیش 1343832

   پایه 1   1 ( 3اصول حسابداری ) 1343234

   عمومی 2   2 3اندیشه اسالمی  1343333

   پایه 1   1 مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن 1343224

  پایه 2   2 حقوق اساسی  1343221

   81  81 مجموع

 ترم دوم

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

 مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن اصلی 1   1 مبانی سازمان و مدیریت  1343125

 ریاضیات  پیش پایه 1   1 3ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت   1343233

 (3اصول حسابداری ) پایه 1   1 (2اصول حسابداری ) 1343235

   پایه 1   1 روانشناسی کار 1343233

 3اندیشه اسالمی  عمومی 2   2 2اسالمی اندیشه  1343334

   عمومی 1   1 زبان عمومی 1343335

   81  81 مجموع

 

 

 

 



 4صفحه 

 

 سومترم 

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

1343233 
ریاضیات و کاربرد آن 

 2درمدیریت 
 3ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت  پایه 1  1

 ریاضیات  پیش پایه 1  1 3آمار و کاربرد آن درمدیریت  1343238

 (2اصول حسابداری ) اصلی 1  1 3حسابداری صنعتی  1343112

 ریاضیات  پیش پایه 1  1 اقتصاد خرد 1343232

 مبانی سازمان ومدیریت اصلی 1  1 مدیریت رفتار سازمانی 1343123

 عمومی زبان تخصصی 2  2 2و3زبان تخصصی  1343443

1343332 
تاریخ فرهنگ و تمدن 

 اسالم
  عمومی 2  2

   81  81 مجموع

 چهارمترم 

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

  عمومی 1  1 فارسی 1343331

 (2ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ) اصلی 1  1 (3تحقیق در عملیات) 1343123

 (2( و)3زبان تخصصی ) تخصصی 2  2 (4( و)1زبان تخصصی ) 1343443

 2اصول حسابداری  تخصصی 1  1 (3حسابرسی ) 1343413

 اقتصادخرد پایه 1  1 اقتصاد کالن 1343231

 مدیریت رفتار سازمانی اصلی 1  1 مدیریت منابع انسانی 1343123

 3کاربرد آن درمدیریت آمار و  پایه 1  1 2آمار و کاربرد آن درمدیریت  1343233

   02  02 مجموع

 

 

 



 5صفحه 

 

 

 ترم پنجم

کد 

 درس
 نام درس

نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 جمع عملی نظری

   عمومی 3 3   (3تربیت بدنی) 1343333

1343223 

کامپیوتر وکاربرد آن در 

 مدیریت
  پایه 1 3 2

 (3درعملیات )تحقیق  اصلی  1   1 (2تحقیق درعملیات ) 1343113

 (3تحقیق درعملیات ) اصلی 1   1 مدیریت تولید 1343113

 اقتصاد کالن تخصصی 1   1 بازرگانی بین الملل  1343413

 (، اقتصاد کالن2اصول حسابداری ) اصلی 1   1 (3مدیریت مالی) 1343128

 اقتصاد کالنمبانی سازمان و مدیریت،   اصلی 1   1 بازاریابی و مدیریت بازار  1343111

   81 0 81 مجموع

 ترم ششم

کد 

 درس
 نام درس

نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 جمع عملی نظری

1343223 

توسعه اقتصادی و برنامه 

 ریزی
 پایه 1   1

، 3ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت 

 اقتصاد کالن

 (3مدیریت مالی ) تخصصی 1   1 (2مدیریت مالی) 1343441

1343114 

تجزیه وتحلیل و طراحی 

 سیستم
 مبانی سازمان ومدیریت اصلی  1   1

 3آمار و کاربرد آن درمدیریت  پایه 1   1 روش تحقیق در مدیریت 1343222

 بازرگانی بین الملل  تخصصی 2   2 بازاریابی بین الملل 1343444

   عمومی 2   2 تفسیر موضوعی قرآن 1343338

  عمومی 2   2 دانش خانوادهجمعیت و  1343333

   81  81 مجموع

 

 



 3صفحه 

 

 هفتمترم 

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

   تخصصی 1   1 سازمانهای پولی ومالی  1343418

 بازاریابی ومدیریت بازار تخصصی 1   1 حقوق بازرگانی 1343413

 اقتصاد کالن  تخصصی 1   1 پول و ارز وبانکداری 1343445

 تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم تخصصی 1   1 سیستمهای اطالعات درمدیریت 1343442

  عمومی  2   2 تاریخ اسالم 1343333

   اختیاری 1   1 یکی از دروس اختیاری  

   81  81 مجموع

 ترم هشتم

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

 سازمان پولی ومالی بین الملل تخصصی 1   1 سیاستهای پولی ومالی 1343443

 سال چهارم تخصصی 1   1 مدیریت استراتژیک 1343415

 مدیریت تولید یا همزمان تخصصی 1   1 سیستم های خرید و انبارداری 1343443

  عمومی 2   2 انقالب اسالمی و ریشه های آن 1343333

 (3تربیت بدنی ) عمومی 3 3   (2تربیت بدنی ) 1343333

  اختیاری 1   1 یکی از دروس اختیاری  

   81 8 81 مجموع

  



 3صفحه 

 های اختیاری( درسج

 را با هماهنگی گروه آموزشی انتخاب نمایند.زیر جدول دروس اختیاری ازواحد  3دانشجویان موظفند 

 درس های اختیاری

 نام درس کد درس
نوع  واحدتعداد 

 درس
 دروس پیش نیاز

 جمع عملی نظری

1343348 
 اختیاری 1  1 حقوق بازرگانی بین الملل

بازاریابی و مدیریت بازار، 

 حقوق بازرگانی

1343343 
 اختیاری 2  2 تحقیقات بازار یابی

بازاریابی و مدیریت بازار، 

 بازاریابی بین الملل

1343353 
 مدیریت رفتار سازمانی اختیاری 1  1 روابط صنعتی

1343353 
 (2مدیریت مالی ) اختیاری 2  2 سمینار در مسائل مالی

1343352 
 بازاریابی بین الملل اختیاری 2  2 سمینار در مسائل بازاریابی

1343351 

بهره وری و تجزیه و تحلیل 

 آن در سازمان
 اختیاری 1  1

، تحقیق 2آمار و کاربرد آن درمدیریت 

 2در عملیات 

 مجموع
81  81   

 

 

 

  



 8صفحه 

 ( اخذ درس به صورت معرفی به استاده

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

 ها پاس شده و حداکثر دو درس برای دانشجو باقیمانده باشد.تمامی درس -3

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

 دانشجو ارائه نشده باشد.

 های زیر به صورت معرفی به استاد وجود دارد:فقط امکان اخذ درس -1

 3 اسالمی اندیشه 

 اساسی حقوق  

 آن الگوهای و اسالمی مدیریت مبانی 

 اسالم تمدن و فرهنگ تاریخ  

 مدیریت و سازمان مبانی  

 فارسی  

 سازمانی رفتار مدیریت 

 2 اسالمی دیشهان 

 انسانی منابع مدیریت 

  خانواده دانشو جمعیت 

 قرآن موضوعی تفسیر 

 اسالم تاریخ 

 آن های ریشه و اسالمی انقالب 


