
 لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

 
 ترم اول رشته مدیریت بازرگانی

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 ندارد عمومی 3 اقتصاد خرد

 ندارد عمومی وپایه 3 مبانی مدیریت اسالمی 

 ندارد عمومی وپایه 2 حقوق اساسی 

 ندارد عمومی وپایه 3 ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت

 ندارد عمومی وپایه 3 روانشناسی کار

 ندارد عمومی وپایه 3 فارسی 

 ندارد عمومی وپایه 3  (1)اصول حسابداری 

   واحد22 جمع

 

 

 
 ترم دوم رشته مدیریت بازرگانی

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 اقتصادخرد عمومی وپایه 3 اقتصاد کالن

 (1)حسابداری  عمومی وپایه 3 (2)اصول حسابداری 

 ندارد عمومی وپایه 3 کامپیوتر وکاربرد آن در مدیریت

 (1)ریاضیات  عمومی وپایه 3 (2)ریاضیات 

 مدیریت اسالمی اصلی 3 مبانی سازمان ومدیریت 

 ندارد عمومی 3 زبان عمومی

 ندارد عمومی 2 (1)معارف 

   واحد22 جمع

 

 

 



 

 بازرگانیلیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت 

 
 ترم سوم رشته مدیریت بازرگانی

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 ندارد عمومی وپایه 3 آمار وکاربرد آن درمدیریت

 ندارد اختصاصی وپایه 3 سازمانهای پولی ومالی 

 مبانی سازمان ومدیریت اصلی 3 مدیریت رفتار سازمانی

 کالن( 2)حسابداری  اصلی 3 (1)مدیریت مالی

اقتصاد  (1)ریاضیات  عمومی وپایه 3 توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

 کالن

مبانی سازمان ومدیریت  اصلی 3 بازاریابی ومدیریت بازار 

 اقتصاد کالن

 (1)معارف  عمومی 2 (2)معارف 

   واحد22 جمع

 

 

 
 رشته مدیریت بازرگانی چهارمترم 

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 (1)آمار عمومی وپایه 3 (2)آمار

 (2)و( 1)ریاضیات  اصلی 3 (1)تحقیق در عملیات

 زبان عمومی اختصاصی 2 2و1زبان تخصصی 

 (2)حسابداری  اختصاصی وپایه 3 (1)حسابداری صنعتی 

 ندارد اصلی 2 متون اسالمی

بازاریابی ومدیریت  اختصاصی 3 حقوق بازرگانی

 بازار

 (1)مدیریت مالی  اختصاصی 3 (2)مدیریت مالی



   واحد 11 جمع

 لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

 
 ترم پنجم رشته مدیریت بازرگانی

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 مدیریت ورفتار سازمانی اصلی  3 مدیریت منابع انسانی

 (1)تحقیق درعملیات  اصلی  3 (2)تحقیق درعملیات 

 (1)تحقیق درعملیات  اصلی 3 مدیریت تولید

 ندارد عمومی  2 تاریخ اسالم

 اقتصاد کالن اختصاصی 3 بازرگانی بین الملل 

 مبانی سازمان ومدیریت اصلی  3 تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم

 بازاریابی ومدیریت اختیاری 2 اختیاری

 ندارد عمومی 1 (1)تربیت بدنی

   واحد 22 جمع

 

 
 ترم ششم رشته مدیریت بازرگانی

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 (1)آمار عمومی وپایه 3 روش تحقیق درمدیریت

 بازرگانی بین الملل  اختصاصی 2 بازار یابی بین الملل

 اقتصاد کالن  اختصاصی 3 پول وارز وبانکداری

 تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم اختصاصی 3 سیستمهای اطالعات درمدیریت

 (2)حسابداری  اختصاصی 3 (1)حسابرسی 

 ندارد عمومی 2 ریشه های انقالب

 (1)تربیت بدنی  عمومی 1 (2)تربیت بدنی 

 (2)و( 1)زبان تخصصی  اختصاصی 2 (4)و( 3)زبان تخصصی 

   واحد 11 جمع

 



 

 لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

 
 ترم هفتم رشته مدیریت بازرگانی

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 ندارد اختصاصی  3 مدیریت استراتژیک

 سازمان پولی ومالی بین الملل اختصاصی  3 سیاستهای پولی ومالی

  اختیاری 3 اختیاری 

  اختیاری 3 اختیاری 

 ندارد عمومی 2 اخالق وتربیت اسالمی

 ندارد عمومی 1 تنظیم خانواده

 ندارد عمومی 2 تحقیقات بازار یابی 

 مدیریت تولید اختصاصی 3 وانبارداریسیستم های خرید 

   واحد22 جمع

 

 واحد 131جمع واحد های کارشناسی مدیریت بازرگانی 

 

 
 دروس اختیاری رشته مدیریت بازرگانی

 پیش نیاز واحد نام درس

 (2)تحقیق در عملیات   -( 2)آمار  3 بهره وری وتجزیه وتحلیل آن در سازمان

 بازار یابی بین الملل  2 سمینار درمسائل بازار یابی

 (2)مدیریت مالی  2 سمینار درمسائل مالی

 بازار یابی بین الملل –بازاریابی مدیریت بازار  2 تحقیق بازاریابی

 مدیریت رفتار سازمانی 3 روابط صنعتی

 حقوق بازرگانی –بازار یابی مدیریت بازار  3 حقوق بازرگانی بین الملل

 

 


