
 

 (پيوسته )مقطع كارداني اموراداريرشته   ٤-٣-٢-١دروس پيشنهادي ترم هاي 

 تــــــــرم دوم تــــــــرم اول

 دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 -------------- 2 عمومی (1می )معارف اسال 33204 -------------- 3 عمومی زبان فارسی  33202

 -------------- 3 عمومی زبان خارجی 33201 -------------- 2 عمومی اخالق و تربیت اسالمی 33203

 پیشریاضی  2 پایه عمومیریاضی  99101 -------------- 2 اصلی مبانی علم اداره 99303

 مبانی علم اداره 2 اصلی تار سازمانیرف 99308 -------------- 2 تخصصی اصول برنامه ریزی 99302

 -------------- 3 اصلی (1اصول حسابداری ) 99309 -------------- 2 تخصصی اصول سازماندهی 99306

 -------------- 2 اصلی م بودجه یکنترل و تنظ 99310 -------------- 2 اصلی جامعه شناسی عمومی 99305

 -------------- 2 اصلی روانشناسی عمومی 99311 -------------- 2 اصلی حقوق اساسی 99304

 -------------- 2 عملی-نظری-تخصصی (1کاربرد رایانه در امور اداری ) 99312 -------------- 2 پایه پیشی ضریا 55705

 -------------- 2 عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن 33209 -------------- 2 عمومی زبان پیش  55706

  جمع واحد  -------------- 1 عملی-عمومی (1ربیت بدنی )ت 33401
20  

  20  جمع واحد 

 
 
 

 تــــــــرم چهارم تــــــــرم سوم

 دروس پيش نياز واحد تعداد  نوع درس نام درس كد درس دروس پيش نياز تعداد واحد نوع درس نام درس كد درس

 کلیات علم اقتصاد 2 عملی-نظری-تخصصی نظام های حقوق و دستمزد 99320 ریاضی عمومی 3 اصلی  کلیات علم اقتصاد 99313

 مکاتبات اداری و اداره امور دفتری 2 عملی-نظری-تخصصی بایگانی و اداره امور اسناد 99321 -------------- 2 عملی-نظری-تخصصی و اداره امور دفتری یمکاتبات ادار 99314

 -------------- 2 اصلی مدیریت منابع انسانی 99322 ریاضی عمومی 3 پایه آمار و احتماالت مقدماتی 99115

 آمار و احتماالت مقدماتی 2 عملی-نظری-اصلی خذ شناسیأروش تحقیق و م 99323 حقوق اساسی 2 تخصصی حقوق اداری و استخدامی 99316

 (2اصول حسابداری ) 99317

 

 -------------- 2 تخصصی هاسازمان و وظایف انبار 99324 (1اصول حسابداری ) 3 اصلی

 حقوق اداری و استخدامی 2 تخصصی حقوق کار و تامین اجتماعی 99325 رفتار سازمانی 2 عملی-نظری-تخصصی تشکیالت و روشهای اداری 99318

 -------------- 2 عملی-نظری-تخصصی مور و اداره اموالکارپردازی ا 99326 (1کاربرد رایانه در امور اداری ) 2 عملی-نظری-تخصصی (2کاربردی رایانه در امور اداری ) 99319

 (1) 1درامور اداری کاربرد رایانه  1 عملی-تخصصی آشنایی با پایگاه های اطالعاتی 99327     

 زبان خارجی 2 تخصصی زبان تخصصی 99328 ریاضی عمومی 2 تخصصی ریاضی کاربردی 99307

 2 عملی-تخصصی کارآموزی 99429     
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 آخر ترم

  عمومي دانش خانواده و جمعیت 33403    

  21  جمع   19  جمع 

 


