
  39دولتی ورودی لیست دروس دوره کارشناسی رشته مدیریت 

 

 ترم اول

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 ----------- پایه 9 اقتصاد خرد

 ----------- پایه 9  مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 

 ----------- عمومی 1 1تربیت بدنی 

 ----------- پایه 9 1ریاضیات کاربرد آن در مدیریت

 ----------- عمومی 9 زبان خارجه عمومی

 ----------- عمومی 9 فارسیزبان  

 ----------- پایه 9 (1اصول حسابداری )

   11 جمع

 

 

 ترم دوم

 پیش نیاز کد درس واحد نام درس

 (1اصول حسابداری ) پایه 9 (2اصول حسابداری )

 اقتصاد خرد پایه 9 اقتصاد کلان

 1ریاضیات کاربرد آن در مدیریت پایه 9  2 و کاربرد آن در مدیریتریاضیات 

 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن اصلی 9 مبانی سازمان ومدیریت

 ----------- عمومی 1 1تربیت بدنی 

 ----------- پایه 2 حقوق اساسی**

  پایه 9 روانشناسی کار ***

 مراجعه شودبه صفحه آخر  عمومی 2 دروس معارف اسلامی

 22   

 

 

 

)ترم پنج(برای آخرین بار ارائه 351حذف شده است دانشجویانی که این درس را پاس نکرده اند در ترم  39**این درس برای ورودی های 

 می شود

آخرین بار ارائه )ترم چهار ( برای  392حذف شده است دانشجویانی که این درس را پاس نکرده اند در ترم  39این درس برای ورودی های 

 می شود

 

 

 

 



 ترم سوم

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 ----------- پایه 9 1آمار و کاربرد آن در مدیریت

 مبانی سازمان ومدیریت اصلی  9 مدیریت رفتارسازمانی

 2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت اصلی 9 1تحقیق در عملیات 

 خارجه عمومی زبان اصلی 2 2و1زبان تخصصی مدیریت 

 اقتصاد کلان تخصصی 9 مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

 ----------- پایه 9 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

 به صفحه آخر مراجعه شود عمومی 2 دروس معارف اسلامی

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

 22   

 

 

 

 ترم چهارم

 پیش نیاز درسنوع  واحد نام درس

 1آمار و کاربرد آن در مدیریت پایه 9 2آمار و کاربرد آن در مديريت

ریاضیات کاربرد آن در   &اقتصاد کلان    پایه 9 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 1مدیریت

 (2اصول حسابداری ) تخصصی  9 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

 1 تحقیق در عملیات اصلی  9 2تحقیق در عملیات 

 ----------- پایه 9 جامعه شناسی سازمانها

 2و1زبان تخصصی مدیریت  تخصصی 2 9و9زبان تخصصی مدیریت 

 به صفحه آخر مراجعه شود عمومی 2 دروس معارف اسلامی

 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترم پنجم

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 مدیریت رفتارسازمانی اصلی 9 مدیریت منابع انسانی

 ----------- تخصصی 2 حقوق اداری

 مدیریت رفتارسازمانی تخصصی 9 دیریت تحول سازمانیم

 مبانی سازمان ومدیریت تخصصی 2 1مبانی مدیریت دولتی 

 1اصول حسابداری  تخصصی 9 حسابداری دولتی

 ----------- تخصصی 9 سیر اندیشه های سیاسی و تحل نهادهای اداری

 مبانی سازمان ومدیریت تخصصی 2 مدیریت تعاونیها

 به صفحه آخر مراجعه شود عمومی 2 دروس معارف اسلامی

 22   

 

 

 ترم ششم

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 مبانی سازمان ومدیریت اصلی 9 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

 مبانی سازمان ومدیریت تخصصی 9 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

 1مبانی مدیریت دولتی  تخصصی 2 2مدیریت دولتی مبانی 

 1آمار و کاربرد آن در مدیریت پایه 9 روش تحقیق در مدیریت

 مبانی سازمان و مدیریت  و  مدیریت رفتار سازمانی تخصصی 9 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

 مبانی سازمان و مدیریت تخصصی 9 روابط کار در سازمانها

 به صفحه آخر مراجعه شود عمومی 2 اسلامیدروس معارف 

 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترم هفتم

 پیش نیاز نوع درس واحد نام درس

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اصلی 9 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

 ی و مبانی سازمان و مدیریتحقوق ادار تخصصی 9 سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تخصصی 9 مدیریت توسعه

 مبانی سازمان و مدیریت تخصصی 9 مدیریت تطبیقی

 مدیریت منابع انسانی تخصصی  9 مباحث ویژه مدیریت دولتی

 به صفحه آخر مراجعه شود عمومی 2 دروس معارف اسلامی

 ----------- عمومی 2 دانش خانواده

 13   

 

 

 دروس عمومی + معارف اسلامی
 


