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مورخ   696-2مصوب جلسة شمارة » هاي درسي دانشگاهياصول حاكم بر تدوين برنامه«برنامة حاضر بر مبناي  
در همين راستا، اين فصل با تأكيد بر برخي از اين اصول . تنظيم شده است) آموزش عالي(ريزي شوراي برنامه  11/8/87

  .نامه را مورد توجه قرار خواهد دادهاي اصلي بر ها، برخي ويژگيو پيامدهاي آن
  

 ريزي درسي با تأكيد بر مديريت پويابرخورد علمي با برنامه. 1-1

در تنظيم و تدوين برنامه تالش شده است تا همة اجزاء برنامه، اعم از ساختار يا محتوا، بر پاية داليل و نتايج . 1-1-1 
ي برنامه بر مبناي يك فرايند منطقي صورت گرفته و در به همين دليل، طراح. حاصل از اصول حاكم تعيين شوند

 . اساس آن تكميل شده است  نهايت، اهداف هر بخش از برنامه دقيقاً بيان شده و سپس بر

مورد تأكيد قرار گرفته و از تكيه بر » تنظيمي-خود«در تدوين برنامه، اصول مديريت پويا و استفاده از . 1-1-2    
در اين ديدگاه، تضمين . ا مديريتي درباب تضمين كيفيت تا حد امكان پرهيز شده استهاي ساختاري ي فرض پيش

هاي آموزشي در چارچوب مصوب برنامه و از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت گرفته است و  حداقل
  .عهدة مجري خواهد بود  تضمين بقية استانداردها با تنظيمات و اجراي بقية برنامه بر

  
 تأكيد بر محتواي اصلي برنامه. 1-2

عنوان محتواي اصلي برنامه در قالب دروس الزامي و انتخابي ي آموزشي بهها پذيري، حداقل ضمن تأكيد بر انعطاف
كند و دروس در اين راستا، هستة برنامه، محتواي اصلي و تخصصي هر رشته را تضمين مي. انددر آن گنجانده شده

  .     اندهن معلومات عمومي و جامعيت علمي برنامه در يك پاية خاص طرّاحي شدمشترك پايه نيز براي تضمي
                                        

 تنظيمي آموزشي-كارآمدي و خود. 1-3

و  ، عاليقها ي علوم و نيز تنوع انگيزهها ويژه در رشتهها، به عدم همگوني دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه  .1- 1-3
صورت متمركز از مخصوصاً در شرايط فعلي كه پذيرش به(گونه دانشجويان در نظر گرفته شده است  استعدادهاي اين

 ).شودطريق كنكور سراسري انجام مي

هاي موجود در بازار كار و تغييرات موجود در اين زمينه با توجه به  ويژه محدوديتآيندة شغلي و به. 2- 1-3
  .انشجويان پذيرفته شده، در نظر گرفته شده استي متفاوت دها توانايي
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ي بومي و ها ي مورد نظر و همچنين مزيتها ي مختلف رشتهها شاخه  ها در زير ي مختلف دانشگاهها توانايي. 3- 1-3
  .تنوع كادر هيئت علمي آموزشي و پژوهشي، در نظر گرفته شده است

برنامه  »تنظيمي-خود«هاي متضمن  توجه بوده و عامل  عدم امكان بازنگري مستمر و متمركز در كشور مورد. 4- 1-3
ها، تأمين هيئت علمي در  عوامل الزم براي بازنگري در دروس و استاندارد آن منفي در جهت اعمال دخور با پس
  .ي مورد نظر جامعه و بازار كار و نظاير آن در نظر گرفته شده استها رشته

»  ايرشته  بين«ي ها اسب براي ادامة تحصيل در رشتهتنوع عاليق و همچنين ايجاد محمل من. 5- 1-3
(interdisciplinary) د در نظر گرفته شده استها با تأكيد بر عدم لزوم تصويب برنامهي متعد.  

  
 تأكيد بر اهميت پژوهش. 1-4

  ضمن تأكيد بر لزوم ارائة مناسب برنامه با استانداردهاي مورد نظر؛
امكان ارائة . تادان و عدم تشويق به ايجاد دروس تكراري در نظر گرفته شده استاستفادة بهينه از وقت اس. 1- 1-4

روز ماندن و پرداختن به پژوهش در  دروس متنوع و تخصصي با تأكيد بر لزوم ايجاد زمان الزم براي استادان براي به
 .نظر گرفته شده است

ها در نظر گرفته  ارائة مكرر يا موازي كالسها و عدم تشويق به  تضمين تشكيل آسان و بدون مشكل كالس. 2- 1-4
  .شده است

ي مجاور و مشابه ها براي آشنايي بيشتر دانشجويان با رشته) در حد امكان(ها با تنوع دانشجويي  تشكيل كالس. 3- 1-4
  .ها و تمركززدايي علمي در نظر گرفته شده است و اغناء بيشتر كالس
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  2فصل
  

تعاريف واژگان و ساختار 
  برنامه
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خواهيم پرداخت و سپس ساختار كلي برنامه را  1در اين فصل ابتدا به بررسي پيامدهاي اصول مطرح شده در فصل  
  .بر مبناي موارد مذكور ارائه خواهيم كرد

  
 برخي از پيامدهاي اصول حاكم . 2-1

 :برخي پيامدهاي اين اصول عبارتند از

ي الزم ها ختار كلي از پيش تعيين شده باشد كه در آن فقط حداقلچارچوب برنامه بايد داراي يك سا. 1- 2-1
  .تثبيت شوند و تعيين ديگر جزئيات بايد بر عهدة مجري گذاشته شود

باشد، به اين معنا كه » كلّي به جزئي«بلوك با روند سلسله مراتبيِ -برنامه بايد داراي يك ساختار بلوك. 2- 2-1
تدريج با نزول در سلسله مراتب مطرح   تر نيز بهمشترك باشند و دروس خاصي متعدد ها رشته  دروس باالتر ميان

  .شوند
هر بلوك از برنامه بايد با اهداف مشخّص تنظيم يابد و بر مبناي اين اهداف سياستگذاري و تكميل شود . 3- 2-1
  ).چه از لحاظ تعداد واحد و چه از لحاظ محتواي دروس(
ي آموزشي در نظر ها د فقط در حد ضرورت و فقط براي تضمين حداقلدروس اجباري در برنامه باي. 2-1-4 

  .پذير با اهداف مشخّص ارائه شوندگرفته شوند و ديگر دروس نيز بايد در يك قالب انعطاف
  .ي الزم در هر رشته استها كنندة حداقلمشخّص باشد كه تضمين» هستة«برنامه بايد شامل يك . 5- 2-1
  .باشد كهاد/ي يك بخش با حجم مناسبي مرتبط با دروس اختياريبرنامه بايد دارا. 6- 2-1
  
  تعاريف واژگان. 2-2

  .اندپردازيم كه در اين برنامه به كار رفتهاكنون به تعريف واژگاني مي
  برنامه. 1- 2-2

 به برنامة ارائه شده در اين مجموعه و جزئيات محتوا و مقررات مربوطه اشاره دارد، كه در سطح وزارت علوم،
اين مفهوم با برنامة درسي كه نهايتاً در هر يك (شود ها مصوب ميتحقيقات و فناوري براي اجرا در كلية دانشگاه

  ).ها اجرا خواهد شد متفاوت استاز دانشگاه
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  مجموعة آموزشي  .2- 2-2
آموزشي هستند و اساساً در برنامة درسي -ي مشترك علميها ي مختلف است كه داراي جنبهها اي از رشتهمجموعه

  .پذير استها وجود دروس مشترك امكانآن
  »در اختيار دانشگاه«ضوابط . 3- 2-2
ها شود و پس از آن، رعايت آنصالح در دانشگاه تثبيت ميضوابطي در برنامة درسي هستند كه توسط مرجع ذي 

تواند به زير اختيار تعيين اين ضـوابط مي. الزامي است) دانشجو-گروه-دهنظير دانشك(ي مربوطه ها در زير مجموعه
به كار رفته باشد » فقط در اختيار دانشگاه«ي مربوطه با رعايت سلسله مراتب تفويض شود، مگر عبارت ها مجموعه

  ...).معافيت دروس و: مثال(
  »در اختيار دانشكده«ضـوابط . 4- 2-2

  .شودتعريف مي» دانشكده«است اما درباب  3-2-2مشابه 
  »در اختيار گروه«ضوابط . 5- 2-2

- اي گروه وجود نداشته باشد، تصميمچنانچه در دانشكده. شودتعريف مي» گروه«است اما درباب  3-2-2مشابه 

  . اختيارات مربوطه به عهدة دانشكده خواهد بود گيري دربارة
  
  »در اختيار دانشجو«ضـوابط . 6- 2-2

مة درسي هستند كه اساساً در چارچوب ساير مقررات بدون محدوديت ويژه و در اختيار دانشجو ضوابطي در برنا
  ). اي برخوردار استهدايت استاد راهنما از اهميت ويژه(هستند 

  »الزامي«درس . 7- 2-2
نشجو درسي است كه با سرفصل معين در برنامه مشخّص شده و اخذ آن با رعايت ساير مقررات برنامه توسط دا 

  .الزامي است
  »انتخابي«درس. 8- 2-2

درسي است كه اخذ آن با رعايت ساير مقررات برنامه از بين جدولي از دروس كه چارچوب آن توسط برنامه 
  .مشخّص شده است، الزامي است

  »اختياري«درس . 9- 2-2
  .است» در اختيار دانشجو«درسي است كه اخذ آن با رعايت ساير مقررات 
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  »نيازپيش«درس . 10- 2-2
 .درسي است كه اخذ و قبولي در آن قبل از درس ديگري الزامي باشد

  »نيازهم«درس . 11- 2-2
  . پذيرد  زمان با درسي ديگر يا قبل از آن صورت ميدرسي است كه اخذ آن هم

  »پايه«درس . 12- 2-2
صصي رشته و يا به علت درسي است كه در برنامه به دليل آماده نمودن دانشجو براي گذراندن دروس اصلي و تخ

  .شودافزايش اطالعات و تقويت بنية علمي و عملي او و همچنين درك بهتر ساير دروس ارائه مي
  
  »گروه«. 13- 2-2
» گروه«  چنانچه در ساختار دانشگاه. كه برنامه را در يك رشته اجرا خواهد كرد است  ترين واحد آموزشيكوچك

  .شوددانشكده منتقل مي موجود نباشد،كلية وظايف و اختيارات به
  ساختار برنامه. 2-3
 واحد 20                        دروس عمومي         -

 واحد 41دروس پايه                                       -

 واحد 30                          اصلي         دروس -

 واحد 36دروس تخصصي                              -

 واحد 6                               ياختياردروس  -

 واحد 8نياز                                دروس پيش -

       
  :هاي برنامه به شرح زير است اهداف هر يك از بخش -
  )1جدول شماره(دروس عمومي . 1- 2-3

  .شوندب وزارت علوم تحقيقات و فناوري تعيين ميي مصوها نامهاين دروس در چارچوب آئين
  ) 1جدول شماره(دروس مشترك پايه . 2- 2-3

بيني شده ي الزم در دروس پايه پيشها اقلتضمين حد برايواحد درسي است كه  41اين بخش از برنامه شامل 
  . است
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  )2  جداول شماره( صلي دروس ا. 3- 2-3
  .دنشو واحد درسي تقسـيم مي 30 به مجموعاًبخش دروس اين 

2-3 -4 .3  شمارهجداول (صي  دروس تخص(  
  .دنشو واحد درسي تقسـيم مي 36 به دروس اين بخش مجموعاً

  )4جدول شماره ( دروس اختياري. 5- 2-3
ي موجود در ها صي در هر يك از رشتهي تخصاي الزم از محتوها اقلتضمين حد برايدروس اين بخش از برنامه 

  .احد از اين دروس را اخذ نمايد و 6ف است در طول دوره تعداد و دانشجو موظّ اندبرنامه تنظيم شده
 )5جدول شماره (نياز  دروس پيش. 6- 2-3
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  3فصل
  

مقطع كارشناسي  برنامة
  »مديريت بازرگاني«
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  و پايه عموميدروس :   1جدول. 3-1
  ساعت واحد نام درس  رديف

  جمع  عملي  نظري
 340  340 20 دروس عمومي -

 51  351 1آمار و كاربرد آن در مديريت 1

 51  51 3 2آمار و كاربرد آن در مديريت 2

 51  51 3 1اصول حسابداري 3

 51  51 3 2اصول حسابداري 4

 51  51 3 اقتصاد خرد 5

 51  51 3 اقتصاد كالن 6

 51  51 3 ريزيتوسعة اقتصادي و برنامه 7

 34  34 2 حقوق اساسي 8

 51  51 3 شناسي كارروان 9

 51  51 3 يتروش تحقيق در مدير 10

 51  51 3 1رياضيات و كاربرد آن در مديريت 11

 51  51 3 2رياضيات و كاربرد آن در مديريت 12

 51  51 3 مباني مديريت اسالمي و الگوهاي آن 13

 68 34 34  كامپيوتر و كابرد آن در مديريت 14

  714  34  680 61 جمع
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  اصلي دروس :   2 جدول. 3-2
 درس نياز با زمان ارائة پيش ساعت واحد نام درس فردي

 جمع عملي نظري

 مباني سازمان و مديريت  -اقتصاد كالن  51 51 3 بازاريابي و مديريت بازار 1

 -  -مباني سازمان و مديريت  51 51 3 احي سيستمتجزيه و تحليل و طرّ 2

 51 3 )1(تحقيق در عمليات  3
 

51 
رياضيات  - 1آن در مديريت  رياضيات و كاربرد

  2و كاربرد آن در مديريت 

 -  -) 1(تحقيق در عمليات  51 51 3 )2(تحقيق در عمليات 4

 -  - 2اصول حسابداري  51 51 3 )1(حسابداري صنعتي 5

 -  -مباني مديريت اسالمي و الگوهاي آن  51 51 3 مباني سازمان و مديريت 6

 -  -) 1(تحقيق در عمليات  51 51 3 مديريت توليد 7

 -  -مباني سازمان و مديريت  51 51 3 مديريت رفتار سازماني 8

 -اقتصاد كالن  - 2اصول حسابداري  51 51 3 )1(مديريت مالي 9

 -  -مديريت رفتار سازماني  51 51 3 مديريت منابع انساني 10

 510 30 جمع
 

510 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 مديريت بازرگاني آموزشي مجموعة ؛كارشناسي مقطع برنامة 

 

  
  

  تخصصي دروس :   3جدول . 3-3
 درس نياز با زمان ارائة پيش ساعت واحد نام درس رديف

 جمع عملي نظري

 34 2 الملليبازاريابي بين 1
 

 -  -المللي بازرگاني بين 34

 51 3 الملليبازرگاني بين 2
 

 -  -اقتصاد كالن  51

 51 3 پول و ارز و بانكداري 3
 

 -  -اقتصاد كالن  51

 51 3 )1(حسابرسي  4
 

 -  - 2اصول حسابداري  51

 51 3 حقوق بازرگاني  5
 

 -  -بازاريابي و مديريت بازار  51

6  34 2 2و  1صي زبان تخص 
 

34 -  - 

7  34 2 4و  3صي زبان تخص 
 

34 2و  1صي زبان تخص -  - 

 51 3 الملليهاي پولي و مالي بينسازمان  8
 

51 -  - 

 51 3 سياست پولي و مالي  9
 

 -  -المللي هاي پولي و مالي بينانسازم 51

 51 3 العاتي مديريتهاي اطّسيستم  10
 

 -  -احي سيستم تجزيه و تحليل و طرّ 51

 51 3 هاي خريد، انبارداري و توزيعسيستم  11
 

 -  -مديريت توليد  51

 51 3 مديريت استراتژيك  12
 

51 -  - 

 51 3 )2(مديريت مالي   13
 

 -  -) 1(مديريت مالي  51

 612 36 جمع
 

612 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مديريت بازرگاني آموزشي مجموعة ؛كارشناسي مقطع برنامة 

 

  
  

  اختياريدروس :  4 جدول. 3-4
 درس نياز با زمان ارائة پيش ساعت واحد نام درس رديف

 جمع عملي نظري

1 
 - 2ن در مديريت آمار و كاربرد آ 51  51 3 ن در سازمانوري و تجزيه و تحليل آبهره

 -) 2(تحقيق در عمليات 

بازاريابي  -بازاريابي و مديريت بازار  34  34 2 تحقيقات بازاريابي 2
 -المللي بين

حقوق  -بازاريابي و مديريت بازار  51  51 3 الملليحقوق بازرگاني بين 3
 -بازرگاني 

 -  -مديريت رفتار سازماني  51  51 3 روابط صنعتي 4

 -  -المللي بازاريابي بين 34  34 2 سمينار در مسائل بازاريابي 5

 -  -) 2(مديريت مالي  34  34 2 ار در مسائل ماليسمين 6

  255  255 15 جمع

  
  
  نياز دروس پيش:  5جدول . 3-5

 درس نياز با زمان ارائة پيش ساعت واحد نام درس رديف

 جمع عملي نظري

 - 68  68 4 دانشگاهي رياضيات پيش 1

 - 68  68 4 دانشگاهي زبان پيش 2

  136  136 8 جمع

  


