
 بسمه تعالی

کارشناسی پیوسته مالیبرنامه دروس هفت نیمسال رشته مدیریت   

غیرانتفاعی حکمت رضوی-موسسه آموزش عالی غیردولتی  

 نیمسال اول نیمسال دوم نیمسال سوم نیمسال چهارم نیمسال پنجم

تعداد 

 واحد

تعداد  عنوان درس

 واحد

تعداد  عنوان درس

 واحد

درسعنوان  تعداد واحد عنوان درس تعداد  

 واحد

 عنوان درس

2اصول مدیریت مالی 4 مبانی مدیریت سرمایه گذاری 4 ریاضیات و کاربرد آن در  3 حسابداری صنعتی 3 

مالی مدیریت  

ات وکاربردآن ریاضی 3

 درمدیریت

2متون مالی 2 اصول مدیریت  4 بازاریابی ومدیریت بازار 2 

1مالی  

آمار و کاربرد آن در  3

مالی مدیریت  

آمار و کاربرد آن در  3

 مدیریت

روش تحقیق در  3 مدیریت منابع انسانی 3 حسابرسی 3

 مدیریت

2اصول حسابداری 3 1اصول حسابداری 3   

1تحقیق درعملیات 3 اقتصادسنجی مالی 3 در  وکاربرد آنکامپیوتر 3 اقتصادخرد 3 اقتصاد کالن 3 

 مدیریت

1متون مالی 2 توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 2 مدیریت  3 

 رفتارسازمانی

 مبانی سازمان ومدیریت 3 روانشناسی کار 2

مدیریت استرتژیک               3     پول وارز وبانکداری 3   

 

61 جمع 17 جمع 17  جمع 15 جمع 14 جمع 
   

 نیمسال ششم نیمسال هفتم

 عنوان درس تعداد واحد عنوان درس تعداد واحد

 مبانی ریسک ومدیریت بیمه 3 مبانی مهندسی مالی 3

2تحقیق در عملیات 3 برنامه ریزی مالیاتی 2  

 مدیریت مالی درایران 2 قراردادهای بیمه 3

بانکداری ومدیریت بانکمبانی  3  نهادهای پولی ومالی 3 

نهادهای پولی ومالی بین  2

 المللی

 بازارپول وسرمایه 3

 تجزیه وتحلیل فنی 2 حقوق بازرگانی                                    2 

اصول تهیه وتنظیم وکنترل  2 مالیه عمومی 2

 بودجه دولتی

 جمع 18 جمع 17

  گروه آموزشی 

 توضیحات: 

 22لذا دانشجو می تواند به تناسب  ،در برنامه تدوین شده دروس عمومی در نظر گرفته نشده است-1

 واحد عمومی را در طول دوره کارشناسی خود بگذراند.

 واحد درس اختیاری لحاظ شده است. 6در برنامه تدوین شده-2

به دانشجویان عزیز پیشنهاد می گردد خود را با برنامه تنظیم شده هماهنگ نمایند تا در کوتاهترین -3

 دروس، تحصیالت خود را به اتمام رسانند. زمان ممکن ضمن رعایت پیش نیاز

 

 

 

 

 


