
عملینظریعملینظری

تخصصیاقتصاد کالن-2پول و بانکعمومی--3زبان فارسی

پایه و اصلی2حقوق تجارت و اصول حسابداری -2حسابداری مالیاتیعمومی--11زبان مقدماتی 

پایه و اصلی1پژوهش عملیاتی -23پژوهش عملیاتی پایه و اصلی--3(1)اصول حسابداری 

پایه و اصلی2حسابداری صنعتی -13مدیریت مالی پایه و اصلی--4[خرد] (1)اصول علم اقتصاد 

پایه و اصلی2اصول حسابداری -13حسابرسی پایه و اصلی-2جغرافیای اقتصادی ایران

عمومی--2تاریخ تحلیلی صدر اسالمپایه و اصلی-13ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

تخصصی1بانکداری داخلی -23بانکداری داخلی پایه و اصلی-3مبانی سازمان و مدیریت

تخصصیزبان خارجه عمومی-12زبان تخصصی بانکداری 

واحدها جمعواحدها جمع

عملینظریعملینظری

پایه و اصلی1مدیریت مالی -23مدیریت مالی پایه و اصلی1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت-23ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

تخصصی و پول و بانک1مدیریت مالی -3امور مالی بین المللیعمومی1زبان مقدماتی -21زبان مقدماتی 

تخصصیپول و بانک-2نظریه های پولپایه و اصلی(1)اصول حسابداری -3(2)اصول حسابداری 

تخصصی1زبان تخصصی بانکداری -22زبان تخصصی بانکداری پایه و اصلی[خرد] (1)اصول علم اقتصاد -4[کالن] (2)اصول علم اقتصاد 

عمومی--2تفسیر موضوعی قرآنپایه و اصلیمبانی سازمان و مدیریت3مدیریت رفتار سازمانی

تخصصیپول و بانک-2سازمان های پولی و مالی بین المللیپایه و اصلی--3روانشناسی عمومی

عمومی(1)اندیشه اسالمی 2(2)اندیشه اسالمی پایه و اصلی--2حقوق اساسی

تخصصی1حسابرسی -2حسابرسی داخلی بانک هاعمومی-1-1تربیت بدنی 

تخصصی2بانکداری داخلی -12بانکداری خارجی 

 جمع واحدها جمع واحدها

عملینظریعملینظری
تخصصیاقتصاد کالن-3توسعه اقتصادی و برنامه ریزیتخصصیاقتصاد کالن-3اصول بانکداری

عمومی--2دانش جمعیت و خانوادهپایه و اصلیاقتصاد کالن-3مالیه عمومی

تخصصی1بانکداری خارجی -23بانکداری خارجی پایه و اصلیمدیریت رفتار سازمانی-3مدیریت منابع انسانی

عمومی--2انقالب اسالمیپایه و اصلی2ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت-4آمار و کاربرد آن در مدیریت

عمومی--2آشنایی با ارزش های دفاع مقدسپایه و اصلی2اصول حسابداری -3(1)حسابداری صنعتی 

پایه و اصلیآمار و کاربرد آن در مدیریت-3روش تحقیق و ماخذشناسیپایه و اصلیحقوق اساسی0.71.3حقوق و مقررات مدنی

پایه و اصلی-1.51.5مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریتعمومی2زبان مقدماتی -31زبان مقدماتی 

تخصصی2اقتصاد خرد و حسابداری صنعتی -2ارزیابی طرح های اقتصادیعمومی1تربیت بدنی 1-1ورزش 

عمومی--2اخالق اسالمیجمع واحدها

جمع واحدها

عملینظری

عمومی3زبان مقدماتی -3زبان خارجه عمومی

80عمومی--2(1)اندیشه اسالمی 

24پایه و اصلیمالیه عمومی-3تنظیم کنترل بودجه دولتی

34پایه و اصلی1 حسابداری صنعتی -23حسابداری صنعتی 
141پایه و اصلیآمار و کاربرد آن در مدیریت-13پژوهش عملیاتی 
138تخصصیاصول بانکداری-13بانکداری داخلی 
پایه و اصلیحقوق و مقررات مدنی1.51.5حقوق تجارت

جمع واحدها

( به بعد99برای ورودی مهر )کارشناسی پیوسته –مدیریت بانکی : موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن                 رشته تحصیلی
نیمسال اول

نام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

19

نیمسال دوم

نام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

20

نیمسال سوم

نوع درسپیش نیازتعداد واحدنام درس

20

نیمسال پنجم

نام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

20

نیمسال ششم

نام درس
تعداد واحد

20

نیمسال چهارم

نام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

نوع درسپیش نیاز

20

نیمسال هفتم

نوع درسپیش نیازتعداد واحدنام درس

22

جمع واحدهای موثر 

جمع واحدها عمومی

جمع واحدها تخصصی
جمع واحدها

جمع واحدها پایه و اصلی


