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مدیریت منابع انسانی334848مدیریت ریسك و بيمه21-223232تاریخ و تمدن اسالمی2

-223232سازمان و مدیریت شركتهاي بيمه22-223232متون اسالمی3

223232حقوق دریایی23-223232انقالب اسالمی ایران4

حقوق بازرگانی223232اسناد معامالت تجاري24(1)تربيت بدنی 1113232ورزش 5

-334848(2)بيمه اشخاص25*223232دانش خانواده و جمعيت6

نيمسال آخر22240240كارورزي 1126
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-334848روانشناسی كار7

-223232عمليات بانكی26-334848جامعه شناسی سازمان ها8

-223232بيمه هاي كشتی و هواپيما27-334848توسعه اقتصادي و برنامه ریزي9

-223232بيمه هاي دام و كشاورزي28(2)اصول حسابداري334848(1)حسابرسی10

مدیریت ریسك223232(كنترل خسارت)اصول مهندسی ایمنی29(2)آمار و كاربرد آن در مدیریت334848روشهاي تحقيق و مآخذشناسی11

(2 و 1)زبان تخصصی223232(4 و 3)زبان تخصصی33484830پول و ارز و بانكداري12

223232آشنایی با دفاع مقدس22323231حقوق و مقررات مدنی13

223232مهارت هاي زندگی دانشجویی33484832اصول اساسی مدیریت اسالمی و الگوهاي آن14
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223232(2)بيمه هاي   اشخاص31

آمار و كاربرد آن در مدیریت223232محاسبات فنی بيمه هاي عمر32-334848مدیریت منابع انسانی15

223232اصول بيمه هاي اجتماعی و تأمين آن33-334848(1)پژوهش عملياتی16

223232تكنيك هاي بيمه هاي گروهی34(1)پژوهش عملياتی334848(2)پژوهش عملياتی17

223232اصول بهداشت صنعتی35-334848(1)حسابداري صنعتی18

223232آشنایی با دفاع مقدس36-334848(1)مدیریت مالی19

223232مهارت هاي زندگی دانشجویی1537
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334848كليات بيمه38

. توسط گروه آموزشی مدیریت به تایيد رسيد1395...../....../  تنظيم و طی جلسه مورخ 1384/05/22 شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم به تاریخ 556این برنامه درسی براساس سرفصل مصوب جلسه 

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

مقطع كارشناسی ناپیوسته –صورت واحدهاي درسی رشته مدیریت بیمه 
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.واحد را بگذرانند4دانشجو بايستي از دروس اختياري گرايش مورد نظر خود ، 
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72غيرمرتبط

دروس جبراني (7

تــــــــوضيحـــــــــــات

دانشخانواده"كاردانی درسلذا دانشجویانی كه در دوره. بگذرانند (بدون احتساب دروس جبرانی) واحد درسی را 68جهت فراغت از تحصيل دانشجویان موظفند حداقل *

را گذرانده اند، "جمعيتوتنظيمخانواده/وجمعيت

. واحد از جدول دروس اختياري بگذرانند6ضمن درخواست معافيت از اخذ این درس،  بایستی 
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دروس اختياري در  زمينه  بيمه هاي اشخاص (6 جمــــــــع

دروس اصلي (3

جمع

کارشناس برنامه ریزی درسی

جنتی زادهامین

و تاریخامضاء

مدیر آموزش و پژوهش

حسینیسید حامد

و تاریخامضاء

معاون آموزش و پژوهش

عباس غالمی

و تاریخامضاء

مدیر گروه

حسین زارعی متین

و تاریخامضاء


