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  اموراداریمدیریت کاردانی حرفه ای رشته اربردی خانه کارگر واحداسالمشهر دانشگاه علمی ک

ف
دی

ر
 

 عنوان درس ساعت تعداد واحد نام درس

 عملی تئوری 

 حتما درترم یک اخذ گردد پیشنیاز * 32 2 زبان پیش 1

    2 جمع

   واحد ارائه شده(الزامی است.2سال گذشته در ترم اول ) 4* درس پیشنیاز جهت دانشجویانی که در زمان ثبت نام از طریق سایت سنجش کددیپلم آنها مرتبط نمی باشد وکسانیکه از مدرک دیپلم آنها 

 ترم یک 

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس ساعت

 عملی تئوری 

 پایه * 32 2 ریاضیات پایه 1

 پایه 48 32 3 اصول حسابداری 2

 اصلی * 32 2 حقوق اداری 3

 اصلی * 32 2 مبانی سازمان ومدیریت 4

 اصلی * 32 2 اصول بازرگانی 5

 32 * 1 کاربینی 6
 آموزش در محیط کار

 عمومی * 32 2 (معارف) عمومی ازدروس درس یک 8

 عمومی * 48 3 یک درس ازدروس عمومی 9

    17 جمع

 ترم دو

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 پایه  * 32 2 آمارکاربردی 1

 اصلی مبانی سازمان ومدیریت * 32 2 مدیریت رفتارسازمانی 2

 اصلی اصول حسابداری 48 16 2 اصول حسابداری دولتی 3

  * 32 2 وسازمان های تابعهقوانین ومقررات وزارت  4
 اصلی

  * 16 1 فنون اداری 5
 اصلی

  48 16 2 مبانی بازاریابی وخرید 6
 اصلی

 * 32 2 یک درس ازدروس عمومی )معارف( 7
 عمومی 

 مهارت مشترک  * 32 2 یک درس ازدروس مهارت مشترک 8

  * 32 2 یک درس ازدروس مهارت مشترک 9
 مهارت مشترک

 عمومی  * 48 3 ازدروس عمومییک درس  10

     20 جمع
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 . 

  اموراداریکاردانی حرفه ای مدیریت دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر  رشته 

 تابستان

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 آموزش درمحیط کار کاربینی 240 0 2 1کارورزی 1

     جمع

 واحدمی باشد 6امکان اخذ درس درتابستان تا

 ترم سه

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 تخصصی  64 32 3 کاربردکامپیوتر ونرم افزارهای تخصصی 1

 اصلی مبانی سازمان ومدیریت * 32 2 مدیریت منابع انسانی 2

 تخصصی خارجی عمومیزبان  48 32 3 زبان تخصصی 3

 اصلی اصول حسابداری 48 16 2 اصول انعقاد قرارداد وپیمانکاری 4

 اصلی اصول حسابداری 48 16 2 مقررات و روش های جاری امورمالی 5

 48 16 2 سیستم های انبارداری 6
 تخصصی 

 عمومی  * 32 2 یک درس ازدروس عمومی )معارف( 7

  * 32 2 یک درس ازدروس مهارت مشترک 8
 مهارت مشترک

 مهارت مشترک  * 32 2 یک درس ازدروس مهارت مشترک 9

     20 جمع

 ترم چهار

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 تخصصی اصول حسابداری دولتی 48 32 3 دولتیاصول تنظیم وکنترل بودجه  1

 تخصصی  64 32 3 روش هاو تجزیه وتحلیل  کارسنجی 2

 تخصصی  64 32 3 اصول برنامه ریزی وکنترل پروژه 3

 تخصصی  * 32 2 سرپرستی و مدیریت کارآمد 4

1کارورزی 240 * 2 درترم اخر یا اخرین تابستان2کارورزی  5  آموزش در محیط کار 

 عمومی  32 * 1 یک درس ازدروس عمومی 6

  _   14 جمع
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 کاردانی حرفه ای مدیریت امور اداریدانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر  رشته 

 واحد می باشد . 73واحد ودر غیر اینصورت 75تعداد واحدهای درسی جهت دانشجویانی که پیشنیاز دارند  •

،دانش اخذدرس اخالق اسالمی خذ گردددر انتخاب واحد دروس عمومی ومهارت مشترک دقت الزم داشته باشید که در طی چهار ترم ا •

حداکثر اخذ دروس در هر ترم یک درس از این سه درس انتخاب واحد نمایید دریک ترم باهم امکانپذیرنمی باشد  واندیشه اسالمی خانواده وجمعیت 

 می باشد درس 2مهارت مشترک در هرترم 

 24فارغ التحصیالن که   و 17به استثنای  دانشجویان دارای معدل باالی  واحد رعایت شود.20وحداکثر12سقف انتخاب واحد حداقل   •

 واحد می باشد

بارعایت کامل پیشنیاز وهمنیاز در زمان حذف واضافه انتخاب واحد خویش را ویرایش نمایید در صورت عدم رعایت باتوجه به اینکه سامانه  •

 .درصورت عدم رعایت پیشنیازوهمنیازانتخاب واحددانشجودرهرمرحله که باشدحذف میگردد ولیت برعهده شخص دانشجوست.ئمس اعالم نمی کند ،

افتاده با هم به صورت  که پیشنیاز بوده و است که بادرسی دانشجو درصورتی مجاز به  اخذ واحد ارائه شده ای که دارای پیشنیاز می باشد •

 مدیریتپاس نکرده در صورتی می تواند ومدیریت سازمان مبانی: دانشجو در ترم یک  مثال.همنیاز انتخاب واحدنماید

نیز انتخاب واحد کند )همنیاز(در غیر اینصورت تنها مجاز به انتخاب ومدیریت سازمان مبانیرا انتخاب واحد نماید که رفتارسازمانی 

 می باشد ومدیریت سازمان مبانیواحد 

 کارورزی باهم دریک ترم امکانپذیرنمی باشد طوری برنامه ریزی نماییدکه تابستان یا درترم های ارائه شده اخذ نمایید.2اخذ •

درصورت دوترم مشروط )معدل هر ترم زیر  واحد نمی باشید14احد بیش ازمجاز به انتخاب و 12در صورت مشاهده معدل ترم زیر •

 .(امکان ادامه تحصیل وجود ندارد12

 

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس ساعت

 عملی تئوری

 مهارت مشترک * 32 2 اخالق حرفه ای 1

 مهارت مشترک * 32 2 کاربرد فناوری اطالعات  و ارتباطات 2

 مهارت مشترک * 32 2 کارآفرینی 3

 مهارت مشترک * 32 2 مستندسازی 4

 عمومی * 32 2 1اندیشه اسالمی 5

 عمومی * 32 2 اخالق اسالمی 6

 عمومی * 32 2 دانش خانواده وجمعیت  7

 عمومی * 48 3 فارسی عمومی 8

 عمومی * 48 3 زبان خارجی عمومی 9

 عمومی 32 * 1 تربیت بدنی 10

 _   21 جمع


