
عملینظریعملینظری

(1)مدیریت مالی -3(2)مدیریت مالی پایه--3ریاضیات پایه

-3(1)تحقیق در عملیات ---11زبان مقدماتی 
ریاضیات و کاربرد آن 

در مدیریت
زبان خارجی عمومی-2(1)زبان تخصصی پایه--3(1)اصول حسابداری 

اقتصاد کالن-2مبانی بانکداری و مدیریت بانکپایه--3[خرد] (1)اصول علم اقتصاد 

2آموزش مهارت های حرفه ایعمومی3زبان فارسی

مبانی سازمان مدیریت 

و مدیریت رفتار 

سازمانی

-3(تطبیقی و اسالمی)حقوق بازرگانی پایه3اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم
بازاریابی و مدیریت 

بازار
--3کاربرد کامپیوتر در مدیریتعمومی2انقالب اسالمی

2دانش خانواده و جمعیتجمع واحدها

جمع واحدها

عملینظری

پایهریاضیات پایه-3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

عملینظری-1زبان مقدماتی -21زبان مقدماتی 

(1)تحقیق در عملیات 3**مدیریت تولید و عملیاتپایه(1)اصول حسابداری -3(2)اصول حسابداری 

-3[کالن] (2)اصول علم اقتصاد 
اصول علم اقتصاد 

[خرد] (1)
(1)تحقیق در عملیات -3(2)تحقیق در عملیات پایه

(1)زبان تخصصی -2(2)زبان تخصصی پایه--2روانشناسی سازمانی
اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد 

اسالمی
اصلی--2

فنون تجزیه وتحلیل و طراحی 

سیستم
3-

مبانی سازمان و 

مدیریت

-3**روابط کار در سازماناصلی--3مبانی سازمان و مدیریت
روانشناسی سازمانی و 

مدیریت منابع انسانی

-3بازرگانی بین المللیعمومی12اندیشه اسالمی 
 (2)اصول علم اقتصاد 

[کالن]
-2آشنایی با ارزش های دفاع مقدسجمع واحدها

1-1تربیت بدنی 

جمع واحدها

عملینظری

پایهریاضیات پایه-13آمار و کاربرد آن در مدیریت 

-3مدیریت رفتار سازمانی
مبانی سازمان و 

مدیریت
عملینظریاصلی

3سیستم های اطالعاتی مدیریتپایه-3احکام کسب و کار
فنون تجزیه وتحلیل و 

طراحی سیستم
سازمان های پولی و  مالی اسالمی و 

بین المللی
تخصصیاقتصاد کالن-3

سیستم های خرید و انبارداری و 

توزیع
2تحقیق در عملیات 3

اصلی-3آشنایی با قوانین کسب وکار2زبان مقدماتی -31زبان مقدماتی 

عمومی1تربیت بدنی 1-1ورزش اصلی(2)اصول حسابداری -3(1)حسابداری صنعتی 
با رویکرد )بازاریابی و مدیریت بازار 

(اسالمی
3-

اقتصاد کالن و مبانی 

سازمان و مدیریت
--2تاریخ تحلیلی صدر اسالماصلی

عمومیع22اندیشه اسالمی 

سال چهارم-3مدیریت استراتژیکجمع واحدها

پایه-3روش تحقیق در مدیریت

جمع واحدها

عملینظری

عمومی--3زبان خارجه عمومی

-3مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
اصول علم اقتصاد 

(2)و (1)
عملینظریاصلی

-3(1)مدیریت مالی 
 (2)اصول حسابداری 

و اقتصاد کالن
تخصصی-3تجارت الکترونیکاصلی

-23آمار و کاربرد آن در مدیریت 
آمار و کاربرد آن در 

1مدیریت 
اختیاری-3**حقوق بازرگانی بین المللیپایه

-3مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار 

سازمانی
تخصصیبازرگانی بین المللی-3بازاریابی بین المللیاصلی

عمومی2اخالق اسالمیتخصصی(2)اصول حسابداری -3(1)اصول حسابرسی 

جمع واحدهاعمومی2تفسیر موضوعی قرآن

جمع واحدها

3724147جمع واحدها اصلی

4736144جمع واحدها اختیاری و پایه
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20
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نوع درسپیش نیاز

نام درس
تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

نام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

نام درس
تعداد واحد

18

نام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

نام درس
تعداد واحد

نام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

نیمسال پنجم

اصلی

تخصصی

تخصصی

تخصصی

پایه

تخصصی

اصلی

عمومی

نام درس

تعداد واحد

نوع درسپیش نیاز

نیمسال هفتم

نوع درسپیش نیاز

نیمسال ششم

اصلی

اختیاری

حقوق بازرگانی

سیستم های اطالعاتی 

مدیریت

تخصصی

جمع واحدها عمومی

جمع واحدها تخصصی

جمع واحدها

جمع واحدهای موثر 

نوع درسپیش نیاز

نیمسال هشتم

( به بعد98برای ورودی مهر )کارشناسی پیوسته –مدیریت بازرگانی : موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن                 رشته تحصیلی

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

اختیاری

عمومی

-

آمار و کاربرد آن در 

1مدیریت 

تخصصی

تخصصی

اصلی

تخصصی

تخصصی

عمومی

عمومی


