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سال چهارم334848مدیریت استراتژیک22323238آشنایی با منابع اسالمی1

(با رویکرد اسالمی) بازاریابی و مدیریت بازار 334848(تطبیقی و اسالمی)حقوق بازرگانی122323239اندیشه اسالمی 2

اقتصاد کالن334848سازمان های پولی و مالی اسالمی و بین المللی140اندیشه اسالمی 2223232اندیشه اسالمی 3

(2)تحقیق در عملیات 334848سیستم های خرید، انبارداری و توزیع22323241اخالق اسالمی4

اقتصاد کالن334848بازرگانی بین المللی22323242انقالب اسالمی ایران5

زبان انگلیسی عمومی223232(1)زبان تخصصی 22323243تاریخ و تمدن اسالمی6

(1)زبان تخصصی 223232(2)زبان تخصصی 33484844زبان فارسی7

از منظر اسالم (1)مدیریت مالی 334848(2)مدیریت مالی 33484845زبان انگلیسی عمومی8

(2)اصول حسابداری 334848(1)حسابرسی 11323246تربیت بدنی 9

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها334848سیستم های اطالعاتی در مدیریت111323247ورزش 10

بازرگانی بین المللی334848بازاریابی بین المللی22323248دانش خانواده و جمعیت11

اقتصاد کالن223232مبانی بانکداری و مدیریت بانک2249

سیستم های اطالعاتی در مدیریت334848تجارت الکترونیک50

33484836ریاضیات پایه12

ریاضیات پایه334848ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت13

مدیریت منابع انسانی روانشناسی سازمانی334848روابط کار در سازمان51ریاضیات پایه334848اقتصاد خرد14

بازاریابی بین المللی223232سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسالمی52اقتصاد خرد334848اقتصاد کالن15

(تطبیقی و اسالمی)حقوق بازرگانی334848حقوق بازرگانی بین المللی33484853(1)اصول حسابداری 16

(1)تحقیق در عملیات 334848مدیریت تولید و عملیات54(1)اصول حسابداری 334848(2)اصول حسابداری 17

223232مساله یابی و حل مساله55ریاضیات پایه334848(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 18

223232اصول و مبانی کارآفرینی56(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 334848(2)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 19

223232مهارت های زندگی دانشجویی57(1)آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 334848روش تحقیق در مدیریت20

223232درس آشنایی با دفاع مقدس33484858اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم21

334848کاربرد کامپیوتر در مدیریت22

334848138احکام کسب و کار23

223232روانشناسی سازمانی24

38

334848مبانی سازمان و مدیریت25

مبانی سازمان و مدیریت334848مدیریت رفتار سازمانی26

مدیریت رفتار سازمانی334848مدیریت منابع انسانی27

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت334848(1)تحقیق در عملیات 28

(1)تحقیق در عملیات 334848(2)تحقیق در عملیات 29

اقتصاد کالن (2)اصول حسابداری 334848از منظر اسالم (1)مدیریت مالی 30

مدیریت رفتار سازمانی مبانی سازمان و مدیریت223232آموزش مهارت های حرفه ای31

اقتصاد کالن مبانی سازمان و مدیریت334848(با رویکرد اسالمی)بازاریابی و مدیریت بازار 32

(2)اصول حسابداری 334848(1)حسابداری صنعتی 33

اقتصاد کالن اقتصاد خرد334848مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت34

334848آشنایی با قوانین کسب و کار35

223232اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی36

مبانی سازمان و مدیریت334848فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها37

37

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

مقطع كارشناسی پیوسته –صورت واحدهاي درسی جدید رشته مدیریت بازرگانی 
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