
  94-95تحصیلی  دانشگاه مقدس اردبیلی از مهرماه سال مدیریت بازرگانیآرایش دروس کارشناسی ناپیوسته 

 ترم دوم ترم اول
 ًیاز پیص تؼذاد ٍاحذ ًَع درض ًام درض ًیاز پیص تؼذاد ٍاحذ ًَع درض ًام درض

 ػولی ًظری ػولی ًظری

   2 ػوَهی ریشِ ّای آىاًمالب اسالهی ٍ    2 ػوَهی 2اًذیشِ اسالهی 

 التصاد کالى  3 تخصصی بازرگاًی بیي الوللی   3 پایِ التصاد کالى

 التصاد کالى  3 پایِ تَسؼِ التصادی ٍ برًاهِ ریسی   3 پایِ رٍاًشٌاسی ػوَهی

   3 تخصصی 2تحمیك در ػولیات    3 پایِ  2ریاضیات ٍ کاربرد آى در هذیریت 

   3 پایِ 2آهار ٍ کاربرد آى در هذیریت    3 تخصصی  رٍش تحمیك در هذیریت

   3 تخصصی هذیریت هٌابغ اًساًی    3 تخصصی 1حسابرسی 

   2 تخصصی 4ٍ3زباى تخصصی      

 ٍاحذ 11 جوغ ٍاحذ 11 جوغ

 ترم چهارم ترم سوم
 ًیاز پیص تؼذاد ٍاحذ ًَع درض ًام درض ًیاز پیص تؼذاد ٍاحذ ًَع درض ًام درض

 ػولی ًظری ػولی ًظری

   2 ػوَهی داًص خاًَادُ   2 ػوَهی تاریخ اسالم

 سازهاًْای پَلی ٍ هالی بیي الوللی  3 تخصصی سیاستْای پَلی ٍ هالی   3 اختیاری حمَق بازرگاًی بیي الوللی

 بازاریابی بیي الوللی  2 اختیاری سویٌار در هسائل بازاریابی بازرگاًی بیي الوللی  2 تخصصی بازاریابی بیي الوللی

 بازاریابی بیي الوللی  2 اختیاری تحمیمات بازاریابی   3 تخصصی 2هذیریت هالی 

   3 اختیاری بْرُ ٍری ٍ تجسیِ ٍ تحلیل آى در سازهاى    3 تخصصی سیستن ّای اطالػاتی هذیریت

   3 تخصصی هذیریت استراتصیک    3 تخصصی سازهاًْای پَلی ٍ هالی بیي الوللی

   3 تخصصی پرٍشُ   2 ػوَهی تفسیر هَضَػی لرآى کرین

          

 ٍاحذ 18 جوغ ٍاحذ 18 جوغ

 

 

 

 واحذ                          01دروس پایه:    واحذ                          01دروس عمومی: 

 واحذ 01دروس اختیاری:   واحذ                      73 :دروس تخصصی

 واحذ 37واحذ: جمع تعذاد 



 نکات مهم:

 رعایت آرایش درٍس الشاهی است. .1

صَرت در ّز هزحلِ اس تحصیل کِ هشخص شَد درسی تذٍى رعایت پیش ًیاس اًتخاب ٍ پاس شذُ است ًسثت تِ  ًیاس  الشاهی است در غیز ایيًیاس ٍ ّنرعایت درٍس پیش .2

 حذف آى درس اقذام خَاّذ شذ.

 عْذُ داًشجَ هی تاشذ.ًِیاس ت رعایت پیش ًیاس ٍ ّن .3

 ٍاحذ را در ّز تزم ًذارد. 13ٍاحذ ٍ کوتز اس  14داًشجَی هشزٍط حق اًتخاب تیش اس  .4

 ٍاحذ اًتخاب ًوایٌذ. 24ٍ تاالتز هی تَاًٌذ در ّز تزم حذاکثز  17داًشجَیاى تزم آخز ٍ هعذل  .5

 ٍاحذ را در ّز ًیوسال تحصیلی ًذارًذ. 14داًشجَیاى حق اًتخاب کوتز اس  .6

هلشم تِ گذراًذى درٍس جثزاًی تشزح سیز در دٍرُ کارشٌاسی  ًذ عالٍُ تز درٍس هذکَرکسة ًوَدُ ا 14ٍلی هعذل تاالی کارداًی پیَستِ غیزهزتثط را گذراًذُ کِ  شجَیاًیداً .7

 ٍاحذ( 3)  هثاًی هذیزیت اسالهی ٍ الگَّای آى –ٍاحذ(  3) 1ّستٌذ: هذیزیت هالی 

 ٍاحذ جثزاًی تِ قزار سیز خَاٌّذ تَد: 24کسة ًوَدُ اًذ هلشم تِ گذراًذى 14غیزهزتثط را گذراًذُ ٍ هعذل سیز کِ کارداًی پیَستِ  داًشجَیاًی .8

اقتصاد  –ٍاحذ(  3) 1آهار ٍ کارتزد آى در هذیزیت  –ٍاحذ(  2) 2ٍ1ستاى تخصصی  -ٍاحذ( 2) هذیزیت تَلیذ –ٍاحذ(  3) 1 تحقیق در عولیات –ٍاحذ(  3) 1هذیزیت هالی 

 ٍاحذ( 3هثاًی ساسهاى ٍ هذیزیت ) – ٍاحذ( 2)حقَق تاسرگاًی  –ٍاحذ(  3)  هثاًی هذیزیت اسالهی ٍ الگَّای آى –ٍاحذ(  3) خزد 

  


