
عملینظریعملینظری

اصلی(1)تحقیق در عملیات 1.51.5(2)تحقیق در عملیات پایه--3(1)اصول حسابداری 

عمومی(1)اندیشه اسالمی -2(2)اندیشه اسالمی پایه--3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

پایه(2)اصول حسابداری -3حسابرسیاصلی--3مبانی سازمان و مدیریت

تخصصی(2)اصول مدیریت مالی 2.41.6مبانی مدیریت سرمایه گذاریپایه--3اقتصاد خرد

تخصصی(2)اصول مدیریت مالی -2مدیریت مالی در ایرانعمومی--3زبان فارسی

تخصصی(2)اصول مدیریت مالی -3بازار پول و سرمایهعمومی--2تفسیر موضوعی قرآن

اصلیاقتصاد کالن-3پول و ارز بانکداری--11زبان مقدماتی 

 جمع واحدهاجمع واحدها

عملینظریعملینظری

عمومی--2انقالب اسالمیپایهاقتصاد خرد-3اقتصاد کالن

پایهاقتصاد کالن-2توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1زبان مقدماتی -21زبان مقدماتی 

پایه-1.51.5کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریتپایه(1)اصول حسابداری -3(2)اصول حسابداری 

اصلیآمار و کاربرد آن در مدیریت مالی1.51.5اقتصاد سنجی مالیاصلیمبانی سازمان و مدیریت-3مدیریت رفتار سازمانی

تخصصی(2)اصول مدیریت مالی -3نهادهای پولی و مالیعمومی--2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

تخصصی(2)اصول مدیریت مالی -2برنامه ریزی مالیاتیپایهریاضیات و کاربرد آن در مدیریت-3آمار و کاربرد آن در مدیریت

عمومی--2جمعیت و دانش خانوادهپایه--2روانشناسی کار

تخصصیمبانی مدیریت سرمایه گذاری-3مبانی مهندسی مالیپایهریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1.51.5ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی

 جمع واحدها

 جمع واحدها

عملینظری

عمومی1تربیت بدنی 1-1ورزش عملینظری

عمومی--2اخالق و تربیت اسالمی2زبان مقدماتی -31زبان مقدماتی 

اصلیبازاریابی و مدیریت بازار-3مدیریت استراتژیکتخصصی(2)اصول حسابداری 2.41.6(1)اصول مدیریت مالی 

پایهنهادهای پولی و مالی-2حقوق بازرگانیاصلیمدیریت رفتار سازمانی-3مدیریت منابع انسانی

تخصصی(2)اصول مدیریت مالی -3مبانی بانکداری و مدیریت بانکتخصصیمتون اسالمی-2(1)متون مالی 

تخصصی(2)اصول مدیریت مالی -2نهادهای پولی و مالی بین المللپایه(2)اصول حسابداری -3حسابداری صنعتی

اختیاری(2)اصول مدیریت مالی 0.71.3سیستم های اطالعاتی مالیپایهآمار و کاربرد آن در مدیریت1.51.5روش تحقیق در مدیریت

تخصصی(2)اصول مدیریت مالی -3مبانی ریسک و مدیریت بیمهپایهآمار و کاربرد آن در مدیریت1.51.5آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی

عمومی--2آشنایی با ارزشهای دفاع مقدسعمومی-1-(1)تربیت بدنی 

 جمع واحدها

جمع واحدها

عملینظری

تخصصیمبانی ریسک و مدیریت بیمه-3قراردادهای بیمهعملینظری

عمومی--2(1)اندیشه اسالمی 

اختیاریاقتصاد کالن-2مالیه عمومی

جمع واحدهاتخصصی(1)اصول مدیریت مالی 2.41.6(2)اصول مدیریت مالی 

26اصلیمبانی سازمان و مدیریت-2بازاریابی و مدیریت بازار
48عمومی3زبان مقدماتی 1.51.5زبان خارجی عمومی

اصول و تهیه و تنظیم کنترل بودجه 

دولتی
24اختیاری(2)اقتصاد کالن و اصول حسابداری -2

40تخصصی(1)متون مالی -2(2)متون مالی 

141اصلیریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1.51.5(1)تحقیق در عملیات 

138جمع واحدها

نوع درس

نوع درس

کارشناسی پیوسته- رشته مدیریت مالی -  موسسه آموزش عالی آیندگان 

تعداد واحد
پیش نیاز

نوع درس

20

نیمسال ششم

نوع درس

نیمسال پنجم

نام درس
تعداد واحد

پیش نیاز

20

نیمسال سوم

نام درس

نوع درس

نوع درس

نوع درس

20

نیمسال هفتم

نام درس
تعداد واحد

پیش نیاز

نام درس
تعداد واحد

پیش نیاز

20

نیمسال هشتم

نام درس

20

20

نیمسال چهارم

نام درس
تعداد واحد

پیش نیاز

تعداد واحد
پیش نیاز

18

نیمسال دوم

نام درس
تعداد واحد

پیش نیاز

نیمسال اول

نام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

جمع واحدها تخصصی

جمع واحدها

جمع واحدهای موثر 

جمع واحدها اصلی

3

جمع واحدها اختیاری و پایه

جمع واحدها عمومی


