
 امور بانکیبرنامه تحصیلی دوره کارشناسی پیوسته مدیریت 

 نیمسال دوم نیمسال اول

 نام درس شماره درس ردیف
نوع 
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 نام درس شماره درس ردیف واحد
نوع 
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 واحد

 3 - پایه (1ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت) 11236105 7 3 - جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی  1

 3 - عمومی زبان انگلیسی عمومی 199009005 8 3 - جبرانی زبان پیش دانشگاهی 188008004 2

 2 -  حقوق اساسی  9 3 - عمومی روانشناسی عمومی  3

 4 4 پایه اقتصاد کالن 11236104 10 4 - پایه اقتصاد خرد 11236103 4

 3 5  (2اصول حسابداری)  11 3 - پایه (1اصول حسابداری)  5

 3 - عمومی فارسی عمومی 199009001 12 2 - پایه اخالق و تربیت اسالمی 199009003 6

 18 جمع واحدهای نیمسال 18 جمع واحدهای نیمسال 

 نیمسال چهارم نیمسال سوم

 نام درس شماره درس ردیف
نوع 
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 نام درس شماره درس ردیف واحد
نوع 
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 واحد

 4 14 پایه آمار و کاربرد آن در مدریت 11236107 20 2 - پایه جغرافیای اقتصادی ایران 11236102 13

 3 15 پایه حقوق تجارت 11236109 21 3 7 پایه (2ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت) 11236106 14

 3 16 پایه دولتیفراگرد تنظیم و کنترل بودجه  11236111 22 2 9 پایه حقوق و مقررات مدنی 11236108 15

 3 11 پایه (1حسابداری صنعتی) 11236112 23 3 10 پایه خط مشی مالی دولتهاو عمومیمالیه  11236110 16

 2 10 تخصصی پول و بانک 11236306 24 3 10 تخصصی اصول بانکداری 11236301 17

 2 - عمومی (1اندیشه اسالمی) 199009002 25 3 -  مبانی سازمان و مدیریت  18

 1 - عمومی (1)تربیت بدنی 199009004 26 2 - عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 199009010 19

 18 جمع واحدهای نیمسال 18 جمع واحدهای نیمسال

 نیمسال ششم نیمسال پنجم

 نام درس شماره درس ردیف
نوع 
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 نام درس شماره درس ردیف واحد
نوع 
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 واحد

 3 28 اصلی (1مدیریت مالی) 11236216 34 3 20 پایه های تحقیق و مأخذشناسیروش 11236116 27

 3 20 اصلی (1پژوهش عملیاتی) 11236218 35 3 23 پایه (2حسابداری صنعتی) 11236113 28

 3 32 اصلی مدیریت منابع انسانی 11236222 36 3 11 پایه (1حسابرسی) 11236114 29

 3 31 تخصصی (2بانکداری داخلی) 11236303 37 2 25 عمومی (2اندیشه اسالمی) 199002001 30

 2 11و21 اصلی حسابداری مالیاتی 11236220 38 3 17 تخصصی (1بانکداری داخلی) 11236302 31

 1 - عمومی تفسیر موضوعی قرآن  199009011 39 3 18 اصلی مدیریت رفتار سازمانی 11236221 32

 2 8 تخصصی (1زبان تخصصی بانکداری) 11236313 40 1 26 عمومی (2تربیت بدنی) 199002200 33

 18 جمع واحدهای نیمسال 18 جمع واحدهای نیمسال

 نیمسال هشتم نیمسال هفتم

 نام درس شماره درس ردیف
نوع 
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 نام درس شماره درس ردیف واحد
نوع 
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 واحد

 3 43 تخصصی (2بانکداری خارجی) 11236305 48 3 10 تخصصی ریزیتوسعه اقتصادی و برنامه 11236312 41

 3 28و24 تخصصی المللیامور مالی بین 11236308 49 2 34 اصلی (2مدیریت مالی) 11236217 42

 2 24 تخصصی المللیهای پولی و مالی بینسازمان 11236309 50 2 37 تخصصی (1بانکداری خارجی) 11236304 43

 2 28و4 تخصصی های اقتصادیارزیابی طرح 11236310 51 2 40 تخصصی (2زبان تخصصی بانکداری) 11236314 44

 2 29 تخصصی هاحسابرسی داخلی بانک 11236311 52 2 - عمومی انقالب اسالمی 199009009 45

 2 24 تخصصی نظریه های پول 11236307 53 3 - اصلی (2پژوهش عملیاتی) 11236219 46

 2 - عمومی دانش خانواده و جمعیت 199009014 54 3 - پایه مبانی و کامپیوتر در مدیریت 11236115 47

 16 جمع واحدهای نیمسال 17 جمع واحدهای نیمسال

 

 واحد 14مجاز به برداشتن حداکثر )دانشجوی مشروطی(  12معدل زیر  گردد: حداکثر سقف مجاز برای هر دانشجو با توجه به معدل ترم گذشته وی تعیین می 
 واحد 20مجاز به برداشت حداکثر  17تا  12معدل بین 

  واحد انتخاب نماید. 12دانشجو در هر ترم حداقل بایستی 
 .رعایت کلیه پیشنیازها جهت کلیه دانشجویان الزامی است 
  گروه مربوطه مشورت نمایید. بردارید و در صورت نیاز با مدیر از ایجاد تداخل امتحانات پایان ترم در هر ترم صرفاً دروس مربوط به همان ترم راجهت جلوگیری 
 د داشت.باشد و گروه مسئولیت عدم رعایت هریک از موارد زیر را برعهده نخواهمسؤولیت عدم رعایت هر یک از موارد گفته شده برعهده دانشجو می 

 
 


