
 

 مدیریت بیمهجدول دروس رشته 

 پیش نیاز واحد ( 2نیمسال دوم ) ترم  کد درس ردیف پیش نیاز واحد ( 1نیمسال اول ) ترم  کد درس ردیف

  1 فارسی عمومی 13021 7  4 زبان پیش دانشگاهی 13011 1

  2 1معارف اسالمی  13060 1  1 مبانی سازمان ومدیریت  11001 2

 14061 1 2اصول حسابداري  14030 1  1 1ي اصول حسابدار 14061 1

 12004 2 بیمه مسئولیت 12021 10  1 اصول بیمه 12004 4

 17002 1 1ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  17017 11  4 ریاضیات پیش دانشگاهی 17002 6

 17002 4 اقتصاد خرد 11010 12  2 کلیات حقوق 13027 3

 17002و13012 1 کامپیوتر 17016 11     

  20 جمع واحد    11 جمع واحد  

 پیش نیاز واحد ( 4نیمسال دوم ) ترم  کد درس ردیف پیش نیاز واحد ( 1نیمسال اول ) ترم  کد درس ردیف

 17011 4 آمار کاربردي 17006 21 13011 1 زبان خارجی عمومی 13021 14

 13027 1 حقوق تجارت 13011 22 13027 2 حقوق مقررات مدنی 13012 16

 12003 1 2بیمه اموال  12013 21 17017 1 2ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت  17011 13

 12004و13021 1 بیمه 1زبان تخصصی  12011 24 11001 1 مبانی رفتار سازمانی 11021 17

 11010 4 اقتصاد کالن 11011 26 12004 1 1بیمه اموال 12003 11

 12004و11001 2 سازمان مدیریت شرکتهاي بیمه 12006 27 13060 2 (2معارف اسالمی )  11

      14030 1 1حسابداري صنعتی  16001 20

          

  11 جمع واحد    11 جمع واحد  

 پیش نیاز واحد ( 3نیمسال دوم ) ترم  کد درس ردیف پیش نیاز واحد ( 6نیمسال اول ) ترم  کد درس ردیف

 11001 1 مدیریت منابع انسانی 11006 16 14030و12004 1 حسابداري شرکتهاي بیمه 14011 21

  2 انقالب اسالمی و ریشه هاي آن  13 16001 1 1مدیریت مالی 16003 21

 12013 1 بیمه هاي اتکائی 12027 17 12011 2 2زبان تخصصی بیمه  12014 10

 12004 1 1بیمه اشخاص  12007 11 13012و12004 2 حقوق بیمه 12023 11

 14030 1 1حسابرسی  14001 11 17006 1 1پژوهش عملیاتی 17003 12

  1 1تربیت بدنی 13021 40 17006 1 روش تحقیق 11001 11

 17003 1 2پژوهش عملیاتی 17007 41  2 تاریخ اسالم  14

          

  11 جمع واحد    11 جمع واحد  

 پیش نیاز واحد ( 1نیمسال دوم ) ترم  رسکد د ردیف پیش نیاز واحد ( 7نیمسال اول ) ترم  کد درس ردیف

  2 متون اسالمی  41 11011 1 پول وارز وبانکداري 11002 42

  1 روان شناسی عمومی 13011 60  1 مبانی جامعه شناسی 13020 41

 12021 2 بیمه هاي مهندسی 12022 61 13011 2 اسناد معامالت تجاري 12011 44

 13042 2 تنظیم خانواده 13042 62 11010 2 اربازاریابی ومدیریت باز 11007 46

 12004 1 مدیریت ریسک وبیمه 12001 61 11011 1 توسعه اقتصادي 11014 43

 13021 1 2تربیت بدنی 13022 64 12007 1 2بیمه اشخاص  12010 47

 12013 2 حقوق دریایی 12020 41  2 اخالق و تربیت اسالمی  23

          

  16 جمع واحد    11 جمع واحد  

 واحد در ترم بعد نخواهند بود . 11( مجاز به انتخاب بيش از  11دانشجويان مشروط ) معدل ترمي کمتر از  .1

و  11از  رتبه اول تا سوم هر ورودي ) به شرط نداشتن ( نمره کمتر ب :يا بيشتر باشد .  11معدل ترمي آنان  الف :به دانشجويان شبانه اي تخفيف شهريه تعلق مي گيرد که  .1

 واحد انتخابي بدون دروس پيش دانشگاهي و جبراني . 11حداقل 

 واحد با رعايت پيش نياز از دروس مورد نظر انتخاب واحد نمايند . 11و باالتر در ترم بعد در صورت موافقت گروه مي توانند تا سقف  11دانشجويان با معدل ترمي  .3

 واحد دروس مورد نظر را انتخاب نمايند . 11وه بدون رعايت پيش نياز مي توانند تا سقف چنانچه دانشجويان ترم آخر باشند با هماهنگي گر .1

 رعايت پيش نياز الزامي و مسئوليت عدم رعايت آن به عهده دانشجو است ، لذا دقت در انتخاب واحد دروس الزامي است . .1


