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ریاضی پیش دانشگاهی30پایهریاضیات و کاربرد آن در مدیریت_20پایهریاضی پیش دانشگاهی

ریاضی پیش دانشگاهی30پایهآمار و کاربرد آن در مدیریت_20عمومیزبان پیش دانشگاهی

مبانی سازمان و مدیریت30اصلیمدیریت رفتار سازمانی_30اصلیمبانی سازمان و مدیریت

اصول حسابداري (1)30پایهاصول حسابداري (2)_30پایهاصول حسابداري (1)

زبان پیش دانشگاهی30عمومیزبان خارجه_20عمومیاخالق اسالمی

_20عمومیاندیشه اسالمی (1)_20پایهروانشناسی کار

_01عمومیتربیت بدنی (1)
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پیش نیازعملینظرينوع درسنام درسپیش نیازعملینظرينوع درسنام درس
ریاضیات و کاربرد آن در 

ریاضیات و کاربرد آن در 21پایهمدیریت مالی
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت30پایهاقتصاد خردمدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت 
آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی21اصلیاقتصادسنجی مالیآمار و کاربرد آن در مدیریت21پایهمالی

آمار و کاربرد آن در مدیریت21پایهروش تحقیق در مدیریتمبانی سازمان و مدیریت20اصلیبازاریابی و مدیریت بازار

اصول مدیریت مالی (1)31تخصصیاصول مدیریت مالی (2)اصول حسابداري (2)31تخصصیاصول مدیریت مالی (1)

اصول حسابداري (2)30پایهحسابداري صنعتیمدیریت رفتار سازمانی30اصلیمدیریت منابع انسانی

متون مالی (1)20تخصصیمتون مالی (2)زبان خارجه20تخصصیمتون مالی (1)

_20عمومیانقالب اسالمی ایران و ریشه هاي آناندیشه اسالمی (1)20عمومیاندیشه اسالمی (2)
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دروس ریاضی پیش دانشگاهی و زبان پیش دانشگاهی و کارآفرینی جزء سرفصل هاي دروس وزارت علوم نمی باشد اما بنا به تشخیص گروه می بایست توسط دانشجو اخذ و گذرانده شود.

تعداد ساعات درسی براي هر واحد نظري  برابر 16 ساعت می باشد.

معاون آموزشمدیر گروه

سیالبس درسی کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی ورودیهاي مهر 96 و بعد از آن-موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی هاتف زاهدان-سیالبس شماره 25

ترم دومترم اول

ترم چهارمترم سوم

دانشجو جهت فارغ التحصیلی می بایست حداقل یک پودمان از پودمان هایی که توسط گروه تعریف می گردد را اخذ نموده و پاس نماید. تعداد واحدهاي هر پودمان توسط گروه تعیین خواهد شد

تعداد ساعات درسی براي هر واحد عملی  برابر 32 ساعت می باشد.

سیالبس حاضر بر اساس مصوبه شماره 481 جلسه "شوراي گسترش آموزش عالی" مورخه 1382/02/27 تنظیم گردیده است.

بی بی سمیه موسويبهنام مرادخانی

دروس مالیه عمومی، سیستم هاي اطالعاتی مالی و اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی (مجموعاً 6 واحد) در سرفصل هاي دروس وزارت علوم جزء دروس اختیاري می باشند که می بایست توسط دانشجو گذرانده شود



پیش نیازعملینظرينوع درسنام درسپیش نیازعملینظرينوع درسنام درس

اقتصاد کالن20پایهتوسعه اقتصادي و برنامه ریزياقتصاد خرد30پایهاقتصاد کالن

ریاضیات و کاربرد آن در 21اصلیتحقیق در عملیات (1)
تحقیق در عملیات (1)21اصلیتحقیق در عملیات (2)مدیریت

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه اصول مدیریت مالی (2)31تخصصیمبانی مدیریت سرمایه گذاري
اقتصاد کالن- اصول حسابداري 20پایهدولتی

(2)

مبانی ریسک و مدیریت بیمه30تخصصیقراردادهاي بیمهاصول مدیریت مالی (2)30تخصصیمبانی ریسک و مدیریت بیمه

اقتصاد کالن30اصلیپول، ارز و بانکداري_21پایهکامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

اصول مدیریت مالی (2)30تخصصیبازار پول و سرمایه_30عمومیفارسی عمومی

_20عمومیتاریخ، فرهنگ و تمدن اسالمی
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پیش نیازعملینظرينوع درسنام درسپیش نیازعملینظرينوع درسنام درس

مبانی مدیریت سرمایه گذاري30تخصصیمبانی مهندسی مالیاقتصاد کالن20پایهمالیه عمومی

اصول مدیریت مالی (2)20تخصصینهادهاي پولی و مالی بین المللاصول مدیریت مالی (2)30تخصصینهادهاي پولی و مالی

اصول مدیریت مالی (2)20تخصصیمدیریت مالی در ایراناصول مدیریت مالی (2)11تخصصیسیستم هاي اطالعاتی  مالی

تربیت بدنی (1)01عمومیتربیت بدنی (2)اصول مدیریت مالی (2)20تخصصیبرنامه ریزي مالیاتی

_20پایهکارآفرینیبازاریابی و مدیریت بازار30اصلیمدیریت استراتژیک

نهادهاي پولی و مالی20پایهحقوق بازرگانی_20عمومیدانش خانواده و جمعیت

اصول حسابداري (2)30پایهحسابرسیاصول مدیریت مالی (2)30تخصصیمبانی بانکداري و مدیریت بانک

_20عمومیتفسیر موضوعی قرآن
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تعداد ساعات درسی براي هر واحد عملی  برابر 32 ساعت می باشد.

تعداد ساعات درسی براي هر واحد نظري  برابر 16 ساعت می باشد.

معاون آموزشمدیر گروه
بی بی سمیه موسويبهنام مرادخانی

دانشجو جهت فارغ التحصیلی می بایست حداقل یک پودمان از پودمان هایی که توسط گروه تعریف می گردد را اخذ نموده و پاس نماید. تعداد واحدهاي هر پودمان توسط گروه تعیین خواهد شد

دروس مالیه عمومی، سیستم هاي اطالعاتی مالی و اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی در سرفصل هاي دروس وزارت علوم جزء دروس اختیاري می باشند که می بایست توسط دانشجو اخذ و گذرانده شود
دروس ریاضی پیش دانشگاهی و زبان پیش دانشگاهی و کارآفرینی جزء سرفصل هاي دروس وزارت علوم نمی باشد اما بنا به تشخیص گروه می بایست توسط دانشجو اخذ و گذرانده شود.

سیالبس حاضر بر اساس مصوبه شماره 481 جلسه "شوراي گسترش آموزش عالی" مورخه 1382/02/27 تنظیم گردیده است.

ترم هشتمترم هفتم

ادامه سیالبس درسی کارشناسی پیوسته  مدیریت مالی ورودیهاي مهر 96 و بعد از آن-موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی هاتف زاهدان -سیالبس شماره 25

ترم ششمترم پنجم


