
        
 

به بعد 96 بازرگانیچارت ترمی کارشناسی مدیریت   
 

ن والیت-: الشترمرکز آموزش عالی الشتر آردس  www.aleshtar.ac.ir 06635230255:  نمارب-1الی 5230590تلفن: -انتهای بلوار شهید مطهری-میدا

 مرکز آموزش عالی الشتر 
بسمه تعالی

 

گاه لرستان   دانش
 
 

 

دوم نیمسال اول نیمسال   

نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

 1810011 زبان عمومی 3 - عمومی 1813090 (1) زبان تخصصی 2 زبان عمومی تخصصی

مدیریت سازمان و مبانی 3 - اصلی  1813086 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 3 - پایه 1813091 

پایه ریاضیات پایه پایهریاضیات  3 - پایه  1813092 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  3   1813087 

1حسابداری اصول پایه 2اصول حسابداری 3   1813088 (1) اصول حسابداری 3 - پایه 1813093 

پایه ریاضیات پایه سازمانیروانشناسی  2 - پایه 1813094 اقتصاد خرد 3   1813089 

پایه ریاضیات پایه 1آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت  3  فارسی عمومی زبان  3 - عمومی 1813095   1810001 

1اندیشه اسالمی  عمومی       )نبوت وامامت 2اندیشه اسالمی  2   1810003 
)مبدا ومعاد 1اندیشه اسالمی  2  - عمومی  

1810002 

(1)تربیت بدنی 1 - عمومی  1810014 

 - جمع واحدها 19   - جمع واحدها 20 - 

چهارمنیمسال  سومنیمسال    

نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

1تخصصی زبان تخصصی 1813103 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 3 - پایه 2زبان تخصصی 2   1813096 

سازمانی رفتار مدیریت اصلی ومدیریت سازمان مبانی اصلی 1813104 مدیریت منابع انسانی 3   1813097 مدیریت رفتار سازمانی 3 

، اقتصاد کالن2حسابداری اصول اصلی ز منظر اسالما 1مدیریت مالی 3  2حسابداری اصول اصلی 1813105  1صنعتیحسابداری  3   1813098 

خرد اقتصاد پایه 1813106 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 3 اقتصاد خرد، اقتصاد کالن اصلی  1813099 اقتصاد کالن 3 

مدیریت در آن کاربرد و ریاضیات اصلی 1تحقیق در عملیات 3   
1813107 

 پایه
 در آن کاربرد و احتماالت و آمار

1 مدیریت  
3 

کاربرد آن در آمار و احتماالت و 

2مدیریت   
1813100 

1 مدیریت در آن کاربرد و احتماالت و آمار پایه ومدیریت سازمان مبانی اصلی 1813108 روش تحقیق در مدیریت 3   3 
تجزیه وتحلیل وطراحی  فنون

   سیستمها
1813101 

 1813102 آشنایی با قوانین کسب و کار 3 - اصلی 1810006 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 - عمومی

  جمع 20    جمع 20  

   



        
 

به بعد 96 بازرگانیچارت ترمی کارشناسی مدیریت   
 

ن والیت-: الشترمرکز آموزش عالی الشتر آردس  www.aleshtar.ac.ir 06635230255:  نمارب-1الی 5230590تلفن: -انتهای بلوار شهید مطهری-میدا

ر مرکز آموزش عالی الشت   
بسمه تعالی

 

گاه لرستان   دانش
 

 تعداد واحد نوع درس تعداد واحد نوع درس تعداد واحد نوع درس

 37 اصلی       36 تخصصی 22 عمومی

 -- -- 5 اختیاری 38 پایه
 

ششمنیمسال  پنجمنیمسال    

نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

، مدیریت رفتار سازمانی ومدیریت سازمان مبانی اصلی 1عملیات در تحقیق اصلی 1813115 آموزش مهارت های حرفه ای 2  2عملیاتتحقیق در  3   1813109 
الملل بین بازرگانی تخصصی یبازاریابی بین الملل 3   1813116 

، اقتصاد کالن ومدیریت سازمان مبانی اصلی با رویکرد ) بازاریابی و مدیریت بازار 3 

(اسالمی  

1813110 
 1813117 اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی  2 - اصلی

سیستمها وطراحی تحلیل و تجزیه فنون تخصصی مدیریتدر سیستمهای اطالعاتی  3    (2اصول حسابداری ) تخصصی 1813118  (1) حسابرسی 3   1813111 

یبازرگانی بین الملل 3 اقتصاد کالن تخصصی 1813119 مبانی بانکداری و مدیریت بانک 2 اقتصاد کالن تخصصی  1813112 
اسالم منظر از 1مالی مدیریت تخصصی 1813120 احکام کسب و کار 3 - پایه 2مدیریت مالی 3   1813113 

(اسالمی رویکرد با) بازار مدیریت و بازاریابی تخصصی )تطبیقی و اسالمی(حقوق بازرگانی 3   1813114 سازمانهای پولی و مالی اسالمی و بین المللی 3 اقتصاد کالن تخصصی 1813121 
 1810007 آیین زندگی )اخالق کاربردی( 2 - عمومی 1810008 تفسیر موضوعی قرآن 2 - عمومی

  جمع واحدها 20   - جمع 20  

هفتمنیمسال  دروس اختیاری  

نیازپیش نوع درس نیازپیش نوع درس کد درس نام درس واحد   کد درس نام درس واحد 

(اسالمی و تطبیقی)بازرگانی حقوق اختیاری یحقوق بازرگانی بین الملل 3  چهارمسال  تخصصی 1813125   1813122 مدیریت استراتژیک 3 
و بازاریابی اسالمی سمینار در مسایل بازاریابی 2 بازاریابی بین المللی اختیاری (2تحقیق در عملیات ) تخصصی 1813127  و توزیع سیستمهای خرید و انبارداری 3   1813123 

(1تحقیق در عملیات ) اختیاری مدیریت در اطالعاتی سیستمهای تخصصی 1813128 مدیریت تولید و عملیات 3   1813124 تجارت الکترونیک 3 
 2 - اختیاری

 

یحقوق بازرگانی بین الملل 3 (اسالمی و تطبیقی)بازرگانی حقوق اختیاری 1813126 مساله یابی و حل مسئله  1813125 
، مدیریت منابع انسانیروانشناسی سازمانی اختیاری  2 - اختیاری 1813129 روابط کار در سازمان 3 

 

 1813130 اصول و مبانی کار آفرینی
 - اختیاری

 

بین الملل   

 1810009 انقالب اسالمی ایران 2 - عمومی 1813130 اصول و مبانی کار آفرینی 2
ه و جمعیتدانش خانواد 2 - عمومی - جمع واحدها 15    1810010 

واحد درسی می باشد. 138تعداد واحدهای الزم جهت فراغت از تحصیل حداقل  2تربیت بدنی  1 - عمومی    1810015 
  جمع واحدها 19 - -

   


