
 باسمه تعالی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان

 گروه  مدیریت و حسابداری

******************************** 

 بازرگانیمدیریت پیوسته  شناسیدروس  دوره کار آرایش ترمی

 سال 4 :طول دوره 

 با احتساب دروس پیش دانشگاهی 444 :تعداد واحد ها 

 تعریف اصطالحات

 واحد پیش نیاز .هایی هستند که باید قبل از واحد هایی که به آنها وابسته است توسط دانشجو گذرانده شود واحد

 واحد هم نیاز .واحد هایی هستند که می توان همزمان با واحد هایی که به هم وابسته هستند توسط دانشجو گذرانده شود

ول مشخص شده ادر جد اختیاری، پایه و عملی ،تخصصیشامل دروس هنچنین . نظری هستند و یا عملییا وس در

تئوری درسهایی است که در کالس درس برگزار می شود و منظور از عملی درس هایی هستند دروس منظور از . اند

 .برگزار می شوند... که در کارگاه، سایت، آزمایشگاه و 

 نوع درس

 

 (نیمسال اول) ترم اول 

 نام درس ردیف
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز جمع

 عملی نظری عملی نظری

 ----- ----- 84 -- 84 -- 3 3 پایه (1)اصول حسابداری  1

2 
اصول و مبانی مدیریت از 

 دیدگاه اسالم
 -- 3 3 پایه

84 
-- 

84 
----- ----- 

 ----- ----- 84 -- 84 -- 3 3 پایه احکام کسب و کار 3

 ----- ----- 84 -- 84 -- 3 3 عمومی فارسی عمومی 8

 ----- ----- 32 -- 32 -- 2 2 عمومی (1)اندیشه اسالمی  5

 ----- ----- 32 -- 32 -- 2 2 پیشدانشگاهی ریاضیات پیش دانشگاهی 6

7 
اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد 

 ----- ----- 32 -- 32 -- 2 2 اصلی اسالمی

 ----- ----- 32 32 -- 1 -- 1 عمومی تربیت بدنی 4

       واحد 41 جمع واحد ها

 (نیمسال دوم)  دومترم 

 نام درس ردیف
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز جمع

 عملی نظری عملی نظری

 ----- ----- 84 -- 84 -- 3 3 عمومی زبان خارجی عمومی 1

 ----- ----- 84 -- 84 -- 3 3 پایه ریاضیات پایه 2

 ----- 1اصول حسابداری  84 -- 84 -- 3 3 پایه (2)اصول حسابداری  3

 ----- ----- 84 -- 84 -- 3 3 پایه کاربرد کامپیوتر در مدیریت 8

 ----- ----- 32 -- 32 -- 2 2 پایه روانشناسی سازمانی 5

 ----- (1)اندیشه اسالمی  32 -- 32 -- 2 2 عمومی (2)اندیشه اسالمی  6

 ----- ----- 32 -- 32 1 -- 1 عمومی 1ورزش  7

4 
آشنایی با قرائت و )انس با قرآن کریم

 ----- ----- 16 -- 16 -- 1 1 عمومی (روانخوانی قرآن کریم

       واحد 41 جمع واحد ها

 

 

 
 واحد قوچان



 (نیمسال سوم)  سومترم 

 نام درس ردیف
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز جمع

 عملی نظری عملی نظری

1 
آمار و احتماالت وکاربرد آن 

 (1)در مدیریت 
 ----- ریاضیات پایه 84 -- 84 -- 3 3 پایه

 ----- ----- 84 -- 84 -- 3 3 اصلی مبانی سازمان ومدیریت 2

 ----- ریاضیات پایه 84 -- 84 -- 3 3 پایه اقتصاد خرد  3

8 
ریاضیات و کاربرد آن در 

 مدیریت
 ----- ریاضیات پایه 84 -- 84 -- 3 3 پایه

 ----- زبان خارجی عمومی 32 -- 32 -- 2 2 تخصصی (1)زبان تخصصی  5

 آشنایی با دفاع مقدس 6
عمومی 

 اختیاری
2 2 -- 32 -- 32 ----- ----- 

7 
اندیشه ها ووصایای حضرت امام 

 ----- ----- 16 -- 16 -- 1 1 عمومی (ره)خمینی 

 ----- ----- 32 -- 32 -- 2 2 عمومی دانش خانواده  و جمعیت 4

       واحد 41 جمع واحد ها

 

 (نیمسال چهارم)  چهارترم 

 نام درس ردیف
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز جمع

 عملی نظری عملی نظری

 ----- 2اصول حسابداری  84 -- 84 -- 3 3 اصلی (1)حسابداری صنعتی  1

 ----- مبانی سازمان و مدیریت 84 -- 84 -- 3 3 اصلی رفتار سازمانیمدیریت  2

3 
آمار واحتماالت و کاربرد آن 

 (2)در مدیریت 
 84 -- 84 -- 3 3 پایه

آمار واحتماالت و کاربرد 

 1آن در مدیریت 
 

 84 -- 84 -- 3 3 اصلی (1)تحقیق در عملیات  8
ریاضیات وکاربرد آن در 

 مدیریت
----- 

 ----- اقتصاد خرد 84 -- 84 -- 3 3 پایه اقتصاد کالن 5

 84 -- 84 -- 3 3 پایه روش تحقیق در مدیریت 6
آمار واحتماالت و کاربرد 

 1آن در مدیریت 
----- 

 ---- ----- 32 -- 32 -- 2 2 عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 7

       واحد 02 هاجمع واحد 

 

 (نیمسال پنجم)  مجپن ترم

 نوع درس نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز جمع

 عملی نظری عملی نظری

  2اصول حسابداری  84 -- 84 -- 3 3 تخصصی (1)حسابرسی  1

  1عملیات تحقیق در  84 -- 84 -- 3 3 اصلی (2)تحقیق در عملیات  2

  مدیریت رفتار سازمانی 84 -- 84 -- 3 3 اصلی مدیریت منابع انسانی 3

  اقتصاد کالن 84 -- 84 -- 3 3 تخصصی بازرگانی بین المللی 8

5 
فنون تجزبه و تحلیل و 

 طراحی سیستم ها
 84 -- 84 -- 3 3 اصلی

مبانی سازمان و 

 مدیریت
----- 

6 
 بازاریابی و مدیریت بازار

 (رویکرد اسالمیبا )
 -- 3 3 اصلی

84 

-- 

مبانی سازمان  84

 ومدیریت 

 اقتصاد کالن

 

7 
 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم

 وایران
 ----- 32 -- 32 -- 2 2 عمومی

----- 

 

       واحد 02 جمع واحد ها



 (نیمسال ششم) ششم  ترم

 نوع درس نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز جمع

 عملی نظری عملی نظری

1 
سازمان های پولی و مالی 

 اسالمی و بین المللی
 ----- اقتصاد کالن 84 -- 84 -- 3 3 تخصصی

2 
از ( 1)مدیریت مالی

 منظر اسالم
 84 -- 84 -- 3 3 اصلی

 2اصول حسابداری

 و اقتصاد کالن
----- 

3 
مبانی برنامه ریزی و 

 پیشرفت عدالت
 84 -- 84 -- 3 3 اصلی

 اقتصاد خرد و

 اقتصادکالن
----- 

8 
مبانی بانکداری و 

 مدیریت بانک
 ----- اقتصاد کالن 32 -- 32 -- 2 2 تخصصی

5 
سیستم های خرید، 

 ارداری و توزیعبان
  2تحقیق در عملیات  84 -- 84 -- 3 3 تخصصی

6 
سیستم های اطالعاتی 

 در مدیریت
 84 -- 84 -- 3 3 تخصصی

و تحلیل  فنون تجزیه

 و طراحی سیستم ها
 

7 
 مبانی) اخالق اسالمی

 (ومفاهیم
 32 -- 2 2 عمومی

-- 
32 ----- ----- 

       واحد 41 جمع واحد ها

 

 (نیمسال هفتم) هفتم  ترم

 نام درس ردیف
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت نوع واحد
 پیش نیاز جمع

هم 

 عملی نظری عملی نظری نیاز

 84 -- 84 -- 3 3 تخصصی الکترونیکتجارت  1
سیستم های اطالعاتی در 

 مدیریت
----- 

 84 -- 84 -- 3 3 تخصصی مدیریت استراتژیک 2
 سال چهارم تحصیلدر 

 انتخاب شود
----- 

 ----- ----- 84 -- 84 -- 3 3 اصلی آشنایی با قوانین کسب وکار 3

 32 -- 32 -- 2 2 اصلی آموزش مهارت های حرفه ای 8
 مبانی سازمان ومدیریت و

 مدیریت رفتار سازمانی
----- 

  بازرگانی بین المللی 84 -- 84 -- 3 3 تخصصی بازاریابی بین المللی 5

 ---- ----- 32 -- 32 -- 2 2 عمومی انقالب اسالمی ایران 6

 84 -- 84 -- 3 3 تخصصی (2)مدیریت مالی  7
از منظر  1مدیریت مالی 

 اسالم
----- 

       واحد 41 واحد هاجمع 

 (نیمسال هشتم) هشتم  ترم

 نام درس ردیف
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت نوع واحد
 هم نیاز پیش نیاز جمع

 عملی نظری عملی نظری

1 
 حقوق بازرگانی

 (تطبیقی و اسالمی)
 84 -- 84 -- 3 3 تخصصی

 بازاریابی و مدیریت بازار

 (با رویکرد اسالمی) 
----- 

 84 -- 84 -- 3 3 اختیاری حقوق بازرگانی بین المللی 2
 حقوق بازرگانی

 (تطبیقی و اسالمی)
----- 

 ---- ----- 32 -- 32 -- 2 2 عمومی تفسیر موضوعی نهچ البالغه 3

 ----- 1زبان تخصصی  32 -- 32 -- 2 2 تخصصی (2)زبان تخصصی  8

       واحد 42 جمع واحد ها

 

 



مگر اینکه دانشجو پیش نیاز را قبالً افتاده باشد یا حذف امتحان کرده . پیش نیاز است را نمیتوان در یک ترم با درس پیش نیاز انتخاب کرد درسی که دارای -1

 باشد

 .درسی که با درس دیگر همنیاز است باید همزمان در یک ترم انتخاب شود -2

معدل ترم زیر )دانشجویانی که مشروط . است( بدون احتساب دروس وصایای امام و آشنایی با قران) واحد20و حداکثر 12حداقل واحد انتخابی در یک ترم  -3

 .واحد انتخاب کنند14شوند نباید در ترم بعدی بیش از 12(

باشد یا دانشجو 17یا معدل بیش از واحد انتخاب کرد که 24و حداکثر تا ( بدون احتساب دروس وصایای امام و آشنایی با قران)واحد 20زمانی میتوان بیش از  -8

 .واحد فارغ التحصیل شود24با انتخاب 

برای فارغ التحصیلی دارند میتوانند بصورت معرفی به (( بدون احتساب دروس وصایای امام و آشنایی با قران)) واحد درس نظری6دانشجویانی که حداکثر -5

 .ه حضور در کالس نمی باشد و باید از کارشناس آموزش فرم ارجاع به استاد دریافت شوددر این حالت نیاز ب. واحد را بگذرانند6آن  (R.C) استاد

جلسه است که دانشجو نباید در بیش از سه جلسه غیبت نماید و درصورت غیبت بیش از سه جلسه از 16تعداد جلسات آموزشی در طول ترم برای هر درس  -6

 .امتحان محروم می شوند

 .می باشد10و سایر دروس 12نمره قبولی درس آشنایی با قران  -7

 .باشد12معدل کل دانشجو در زمان فراغت از تحصیل نباید کمتر از  -4

را اختصاص نمی دهد و این موضوع بستگی به سیاست گروه آموزشی  درس در هر ترم واحد20چارت ارائه شده جنبه پیشنهادی دارد و گروه آموزشی الزاما  -9

 .رددا

 .مسئولیت انتخاب واحد و حذف و اضافه دروس بعهده دانشجو است و گروه آموزشی در این زمینه مسئولیتی ندارد -11

 

 حسین قدمی

 و ارشد صنایع حسابداریمدیریت و گروه مدیر 
 


