
تعداد واحد پیش نیازشرحتعداد واحد پیش نیازشرح

1اصول حسابداری 
-----------------------------

3ریاضی پیش دانشگاهیریاضیات و کاربرد آن در مدیریت3

روانشناسی کار
-----------------------------

13اصول حسابداری 2اصول حسابداری 2

3مبانی سازمان و مدیریتمدیریت رفتار سازمانی2-----------------------------ریاضی پیش دانشگاهی

2مبانی سازمان و مدیریتبازاریابی ومدیریت بازار2-----------------------------زبان پیش دانشگاهی

3زبان پیش دانشگاهیزبان خارجی عمومی2-----------------------------فارسی پیش دانشگاهی

3فارسی پیش دانشگاهیفارسی عمومی1+2-----------------------------کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

2-----------------------------1اندیشه اسالمی 3-----------------------------مبانی سازمان و مدیریت

219-----------------------------دانش خانواده و جمعیت

19جمع

تعداد واحد پیش نیازشرحتعداد واحد پیش نیازشرح

1+2آمار و کاربرد آن در مدیریتآمار و کاربرد آن در مدیریت مالی3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتآمار و کاربرد آن در مدیریت

3اقتصاد خرداقتصاد کالن1+2ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی

23اصول حسابداری حسابداری صنعتی3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریتاقتصاد خرد

23اصول حسابداری حسابرسی3مدیریت رفتار سازمانیمدیریت منابع انسانی

1+13اصول مدیریت مالی 2اصول مدیریت مالی 1+23اصول حسابداری 1اصول مدیریت مالی 

1-----------------------------اندیشه ها و وصایای حضرت امام1-----------------------------قرائت و روان خوانی قرآن

2-----------------------------تاریخ تحلیل صدر اسالم12اندیشه اسالمی 2اندیشه اسالمی 

تربیت بدنی19
-----------------------------

1

20

تعداد واحد پیش نیازشرحتعداد واحد پیش نیازشرح

22اصول مدیریت مالی مدیریت مالی در ایران2زبان خارجی عمومی1متون مالی 

12متون مالی 2متون مالی3بازاریابی ومدیریت بازارمدیریت استراتژیک

1+2ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1تحقیق در عملیات 3اقتصاد کالنپول و ارز و بانکداری

23اصول مدیریت مالی نهادهای پولی و مالی2اقتصاد کالنتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی

3مبانی مدیریت سرمایه گذاریمبانی مهندسی مالی1+2آمار و کاربرد آن در مدیریت مالیاقتصاد سنجی مالی

23اصول مدیریت مالی بازار پول و سرمایه1+23اصول مدیریت مالی مبانی مدیریت سرمایه گذاری

2-----------------------------تفسیر موضوعی قرآن2-----------------------------آئین زندگی

2اقتصاد کالن(اختیاری)مالیه عمومی 1تربیت بدنی1ورزش 

2020

تعداد واحد پیش نیازشرحتعداد واحد پیش نیازشرح

3مبانی ریسک و مدیریت بیمهقراردادهای بیمه 1+2آمار و کاربرد آن در مدیریتروش تحقیق در مدیریت

1+21اصول مدیریت مالی (اختیاری)سیستمهای اطالعاتی مالی 1+12تحقیق در عملیات 2تحقیق در عملیات 

1+21اصول مدیریت مالی (اختیاری)تجزیه و تحلیل فنی 22اصول مدیریت مالی نهادهای پولی و مالی بین الملل

2-----------------------------تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران23اصول مدیریت مالی مبانی ریسک و مدیریت بیمه

2نهادهای پولی و مالیحقوق بازرگانی22اصول مدیریت مالی برنامه ریزی مالیاتی

239اصول مدیریت مالی مبانی بانکداری و مدیریت بانک

22اصول حسابداری - اقتصاد کالن(اختیاری)اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی 

2-----------------------------انقالب اسالمی

20

چارت درسی رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی پیوسته به تفکیک ترم

جمع

*** اجباری است ( واحد6جمعاً )انتخاب سه درس  ( واحد8جمعاً )از بین چهار درس اختیاری موجود در چارت درسی  ***

***رعایت پیشنیازهای ذکر شده در جدول باال الزامی و به عهده دانشجو است***

***به منظور جلوگیری از بروز مشکل در برنامه کالسی و برنامه امتحانی ترمهای بعدی رعایت ترم بندی فوق الزامی است***

*** *** واحد است146جمع کل واحدهای دوره 

ترم دومترم اول

جمع

ترم چهارمترم سوم

جمع

جمع

جمع

ترم ششمترم پنجم

جمعجمع

ترم هشتمترم هفتم


