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• ضرایب دروس

• معرفی رشته مدیریت 
مدیریت یکی از پرطرفدارترین رشته ها در کنکور کارشناسی ارشد است و گواه این مطلب، شرکت نزدیک به 40000 نفر در 
آزمون مجموعه مدیریت در سال گذشته است جذابیت های این رشته و گرایش های متنوع آن توجه بسیاری از فارغ التحصیالن 

رشته های دیگر را نیز به خود جلب کرده و باعث ایجاد رقابت شدید بین داوطلبان شده است. 

• گرایش های این رشته عبارتند از: 

مدیریت مالی: فارغ التحصیالن این رشته قادر به اشتغال در حوزه مدیریت و معاونت امور مالی و حسابرسی شرکت های 
خصوصی و دولتی خواهند بود. 

بازرگانی: فارغ التحصیالن این رشته قادر خواهند بود عالوه بر مدیریت سازمان ها، در امور بازرگانی و بازاریابی به فعالیت بپردازند. 
دولتی : در این گرایش دانشجویان توانایی اداره موسسات دولتی و حتی خصوصی را کسب می کنند معموالً حوزه های کاری 

این گرایش شامل » معاونت منابع انسانی کارگزینی و اصالح ساختار سازمانی« می باشد. 
صنعتی: زمینه کاری این گرایش در واحدهای صنعتی و تولید قرار دارد و در حوزه های »کنترل کیفیت و مدیریت تولید« 

مشغول به کار خواهد شد. 
مدیریت فناوری اطالعات: کسب مهارت در زمینه فناوری های اطالعات و کاربرد آن در امور مدیریت از اهداف این گرایش 

است. 
مدیریت کار آفرینی: یکی از گرایش های جدید مدیریت است که به بحث در مورد ایجاد و تأسیس واحدهای مختلف و اداره 

موسسات کوچک می پردازد. 

تعداد نام درس
تست

ضرایب گرایشات

مدیریت منابع انسانیمالیمدیریت کارآفرینیITدولتیصنعتی-تکنولوژیبازرگانی

303333323زبان عمومی و تخصصی

402222332ریاضی و آمار

253333203تئوریهای مدیریت

202222232اقتصاد خرد و کالن

200020000مالیه عمومی و بودجه

200020000حسابداری دولتی

252202002تحقیق در عملیات )بازرگانی و صنعتی (

202000042مدیریت مالی

200201000مدیریت تولید

202001202بازاریابی

200000040مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

200000300مبانی کارآفرینی

200000040حسابداری مالی و صنعتی
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نیمه حضوریپردیس خودگردان و مجازیپیام نور و غیرانتفاعیشبانهروزانه

51226744247060بازرگانی

19610328534010دولتی

23212113838512صنعتی

it13058201350-

-15-4533تکنولوژی

-795190130مالی

-1678941060کارآفرینی

-201-7134منابع انسانی

--30--مدیریت نشر

• منابع و کتابهای قابل معرفی رشته مدیریت

• ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراسري

کتاب های بانک تست موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
* زبان عمومی:

کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهان- مولف: 
مریم رمضانی

*زبان تخصصی:
ابراهیمی،  ـ محسن  جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 

علیرضا سالمی، سعید پاکدل
*اصول و مدیریت بازاریابی:

ـ عباس رفیعی 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 
2- مدیریت بازاریابی تالیف و ترجمه روستا، ونوس و 

ابراهیمی نشر سمت
3- مدیریت بازاریابی کاتلر، ترجمه فروزنده نشر آموخته

*حسابداری دولتی:
ـ سعید پاکدل 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 

2- حسابداری و کنترل های مالی دولتی، دکترجعفر 
باباجانی، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی 

3- فصل 15 کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی 
مرادی،  و  کرمی  مهرانی،  نوروش،  دکتر  دوم(،  )جلد 

انتشارات کتاب نو.
*آمار:

ـ مهدی عباسی 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 
2- درسی: آمار و کاربرد آن در مدیریت، دکتر عادل آذر 

و منصور مؤمنی جلد )1و2(
3- آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد و 
حسابداری، مجتبی محمدنژاد شورکایی، انتشارات مهر 

سبحان )ماهان(
*مدیریت سرمایه گذاری و ریسک:

ـ محسن خبری زاد 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 
2- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته )درس( تالیف : رضا 

راعی و احمد تلنگی – انتشارات سمت

3- مدیریت ریسک و مهندسی مالی: تالیف رضا راعی و 
علی سعیدی- انتشارات سمت

*تئوری های مدیریت:
ـ علیرضا سالمی 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 

سازمان  مبانی   – الوانی  دکتر  عمومی  مدیریت   -2
مدیریت دکتر رضائیان- رفتار سازمانی دکتر رضائیان- 
مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت- تجزیه و تحلیل 

سیستم ها دکتر رضائیان- تئوری سازمان رابینز
*مدیریت مالی:

ـ ابوالفضل قاسمی،  1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 
علیرضا سالمی

2- مدیریت مالی نوین دکتر جهان خانی جلد 1 و 2- 
مدیریت مالی دکتر جهان خانی و پارسائیان- مدیریت 

مالی میانه دکتر پارسائیان- مدیریت مالی دکتر تهرانی
*ریاضی:

ـ عماد شیخان 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 
2- دکتر رنجبران

3- ریاضی عمومی مدیریت – ابراهیمی و صدقیانی
*پژوهش عملیاتی:

ـ مروتی 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 
2- کتاب پژوهش عملیاتی دکتر محمد رضا مهرگان

4- جزوات دانشگاه شریف، دکتر کوروش عشقی. کتاب 
تحقیق در عملیات مسعود یگانه، انتشارات راهیان ارشد

*اقتصاد خرد و کالن:
ـ محسن ابراهیمی 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 

2- نظریه ها و مسائل دومنیک سالواتوره ترجمه حسن 
سبحانی

*مالیه عمومی و بودجه:
ـ محسن ابراهیمی 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 

2- توکلي، دکتر احمد - مالیه عمومي، انتشارات سمت 

3- عزیزی، غالمرضا- فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 
دولتی ، انتشارات نشر آشوب

4- رنگریز، حسن و خورشیدی غالمحسین ، مالیه 
عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت موسسه مطالعات 

و پژوهشهای بازرگانی
ابوطالب مهندس و تقوی مهدی، مالیه عمومی   -5

،انتشارات کتابخانه فروردین
*مدیریت تولید:

ـ عماد شیخان 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 
2- مدیریت تولید و عملیات تألیف دکتر هایده متقی 
در  تستی  سؤاالت  کتاب  پاتریس-  آوای  انتشارات 
مدیریت تولید تألیف دکتر هایده متقی انتشارت آوای 
پاتریس چاپ دوم. کتاب مدیریت تولید مسعود یگانه، 

انتشارات راهیان ارشد.
* منابع کارآفرینی :

ـ میثم مدرسی 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 
2- کارآفرینی )تعاریف، الگوها ، نظریات( – دکتر محمود 

احمد پورداریانی ، انتشارات جاجرمی 
3- مبانی کارآفرینی ) شرح ، نکته ، تست های تالیفی و 
آزمون های سراسری  (- میثم مدرسی ، موسسه آموزش 

عالی آزاد ماهان ، انتشارات مهر سبحان
*حسابداری مالی و صنعتی:

ـ امیر حسین زاده 1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان 
2- اصول حسابداری 1و2 دکتر نوروش
3- حسابداری صنعتی 1 دکتر نوروش

و  مرادی  نوروش،کرمی،  دکتر  مالی  حسابداری   -6
اسکندر

7- سواالت CPA حسابداری صنعتی علی مصدر
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کالسهای حضوری ماهان براساس آخرین تغییرات اعمال شده در 
دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور در 2 دوره تابستان و پائیز 
و دوره نکته و تست مخصوص دانشگاه سراسری و دوره زمستان 

مخصوص دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می گردد.

چرا کالس های حضوری ماهان:
1- استفاده از برترین اساتید حوزه تحصیالت تکمیلی

2- تقویم آموزشی مدون ساالنه جهت انتخاب آزادانه دانشجویان با 
هر نوع شرایط

3- طرح درس یکسان برای درس های مختلف به منظور هماهنگی 
آموزش و سنجش

4- آزمونک کالسی اینترنتی به صورت طبقه بندی شده و ارائه کارنامه
5- دوره ویژه نکته و تست با هدف جمع بندی یک ماهه قبل از کنکور

6- همراهی رتبه های برتر سالهای گذشته ماهان جهت ارائه مشاوره 
تخصصی حضوری و اینترنتی

7- ارائه خدمات پورتال ماهان شامل پرسش و پاسخ، تاالر گفتگو 
با دانشجویان هم رشته در دانشگاه های مختلف، ارتباط با اساتید، 

شرکت در آزمونک کالسی و ...
8- فضای آموزشی مستقل جهت برگزاری کالس ها در موقعیت 

مرکز شهر
9- استفاده مناسب از تکنولوژی آموزشی نظیر ویدئو پروژکتور و ...

10- خدمات رفاهی کالسها نظیر: سالن مطالعه، سایت، نمازخانه، کافی شاپ و...

آزمون های آزمایشی ماهان به منظور آشنایی با نحوه ی طراحی 
سواالت کنکور و با باالترین جامعه آماری در سراسر کشور برگزار 
می گردد. آزمون های ماهان با 3 رویکرد آموزشی، سنجشی، شبیه 
سازی و به صورت 8 مرحله حضوری، 4 مرحله خودسنجی و 

4 مرحله اینترنتی برگزار می گردند.

آنچه آزمون های آزمایشی ماهان را متفاوت میکند:
1. باالترین جامعه آماری )170 دفتر نمایندگی در سراسر کشور(

)با  سنجش  سازمان  های  آزمون  با   )%85/7( تشابه  باالترین   .2
مستندات قابل ارائه(

3. وجود 3 رویکرد جداگانه در برگزاری آزمون ها

4. طراحی تست ها توسط گروه علمی )دپارتمان تخصصی( هر رشته
5. 4 مرحله آزمون خودسنجی در منزل )فقط در ماهان(

6. آزمون های اینترنتی )4 مرحله( در سراسر کشور با باالترین جامعه 
آماری

7. نکات کلیدی آزمون بعدی )آنچه برای آزمون بعد باید بدانیم( 
)فقط در ماهان(

8. جدول درجه سختی سواالت هر آزمون )فقط در ماهان(
9. پیام مشاور در هر مرحله از آزمون )فقط در ماهان(

10. کارنامه تحلیلی با 12 رویکرد متفاوت )فقط در ماهان(

)با آزمون های ماهان خود و رقبایتان را بسنجید.(

ری
ـو

ــ
ضـ

ح

ـی
رنت

ینت
ا
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نظر به استقبال دانشجویان و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد از جزوات مکاتبه ای و در راستای توسعه خدمات و 
افزایش کیفیت خدمات غیر حضوری در سال 92، بسته های آموزشی مرجع ماهان با ویژگی منحصر به فرد تهیه 

و در اختیار داوطلبان عزیز قرار می گیرد.
اساتید، رتبه های برتر ماهانی با تالش های مستمر و پی گیرانه خود بر اساس سرفصل های سازمان سنجش و 

آخرین تغییرات عنوان شده، جزوات آموزشی را بازبینی، ویرایش و تولید نموده اند.
شرح درس کامل سرفصل ها به همراه سواالت و تست های تألیفی در هر یک از جزوات این امکان را برای 
دانشجویان فراهم می نماید تا به جای اینکه کتابها و منابع مختلف را مطالعه نمایند به صورت منسجم و هدفمند از 

جزوات آموزش غیرحضوری ماهان بهره مند شوند.
نکته ها و تست های پرتکرار کاربردی در هر فصل و پایان فصل های جزوات، داوطلبان را با اهمیت نکته ها و تست 

های کنکور آشنا می نماید تا بتوانند درصد و رتبه های بهتری را در کنکور کسب نمایند.
داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در سال جاری با خرید بسته های آموزشی مرجع ماهان )ویرایش 92( ضمن 

دریافت جزوات مکاتبه ای غیرحضوری از هدایای ویژه زیر برخوردار می گردد.

DVD بهترین های برنامه تلویزیونی صعود
و  صدا  همکاری  با  ماهان  آزاد  عالی  آموزش  موسسه 
ویژه  تولید  به  اقدام  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 
مخصوص  و  تکمیلی  تحصیالت  حوزه  در  ای  برنامه 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نمود که »صعود« نام 
گرفت. صعود برنامه ای است که به صورت تخصصی به 
بررسی مسائل مربوط به قبولی در کنکور کارشناسی 
بار است که  اولین  ارشد و دکتری می پردازد و برای 
از صدا و سیمای جمهوری اسالمی  برنامه ای  چنین 

ایران پخش می شود.

DVD بهترین های برنامه صعود در قالب مولتی مدیا 
گلچینی است از بهترین قسمت های برنامه صعود طی 
سال 91 شامل بیش از 60 ساعت برنامه که به تفکیک 
هر رشته در قالبی جذاب و کاربردی آماده گشته است.

DVD مباحث مطرح شده در این
• انتخاب رشته

• راهنمایی و مشاوره درخصوص بازار کار
• پاسخنامه تشریحی آزمون سال 91 و 92
• تحلیل کنکور سراسری کارشناسی ارشد

• معرفی رشته های کنکور کارشناسی ارشد و مشاوره

DVD تصویری آموزش زبان عمومی
از آنجائیکه زبان عمومی در کلیه رشته گرایش های کنکور 
کارشناسی ارشد نقش بسزایی دارد و با توجه به ضعف عمومی 
دانشجویان در آموزش زبان عمومی، دانشجویان می توانند 
ضمن استفاده از کتاب زبان عمومی از DVD تصویری ویژه 
آموزش زبان که توسط استاد رمضانی )استاد انحصاری ماهان( 
تدریس شده است در استودیوی اختصاصی ماهان شامل 15 

ساعت کالس همراه با بیش از 50 اسالید موضوعات درسی 
مطروحه بهره مند شوند.

ویژگی DVD زبان
• تلفظ لغات

• توضیح تشریحی نکات گرامری
• توضیح تشریحی درخصوص جمله واژه های زبان انگلیسی

• نمونه تست و پاسخنامه

فلش کارت زبان عمومی
درصد باالی زبان انگلیسی همواره یکی از دغدغه ها و رموز 
موفقیت رتبه های تک و دو رقمی در کنکور کارشناسی ارشد 
می باشد و بی شک در اکثر رشته ها، زبان انگلیسی جزء 

دروس رتبه ساز کنکور است.
براساس تحقیقات علمی در سطح جهان استفاده از فلش 
کارت در بعضی از دروس مانند زبان، یادگیری را تا %80 
افزایش می دهد و مهمترین ویژگی در یادگیری فلش کارت 
فقط خواندن لغات نیست، با توجه به حمل و نقل و اندازه 

مناسب فلش کارت، مرور و تکرار منجر به تسلط در درک 
معانی لغات می شود.

از همین جهت در بسته های آموزشی مرجع ماهان تصمیم 
گرفتیم با طراحی و چاپ فلش کارت زبان انگلیسی عمومی  
با بیش از 660 واژه پرکاربرد زبان عمومی )با توجه به منابع 
و مطالعه دقیق کنکور کارشناسی ارشد در سال های پیش( 
در سه سطح تهیه نمائیم که به صورت رایگان در اختیار شما 

قرار  میگیرد.

بسته های آموزشی مرجع)ویرایش92(
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كفـايتي برسـند و    يابند تا زماني كه به حد بي در كدام اصل سازماني، افراد با نشان دادن شايستگي به شغل باالتر ارتقاء مي -47

  امكان ارتقاء برايشان نباشد؟
شايستگي) 4  پاركينسون) 3  پيتر) 2  برابري) 1

  ماهان است 91سال  8اين سوال عينا مشابه آزمون.  
كننـد و ايـن رونـد تـا      ها به علت نشان دادن شايستگي در يك شغل، به شغل باالتر ارتقا پيدا مي سازمانكاركنان در « -33

يك از  ؛ اين توضيحات بيانگر كدام»مانند رسند و در همان جا باقي مي يابد كه به حد بي كفايتي در يك شغل مي زماني ادامه مي
موارد ذيل است؟

  اصل سلسله مراتب)4  اصل پيتر)3 وقانون پارت)2 قانون پاركينسون)1

در فضای رقابتی کنکور تحصیالت تکمیلی، دغدغه هر داوطلب استفاده از خدمات و منابع موسسه ای است که بیشترین شباهت را با کنکور 
کارشناسی ارشد داشته باشد.

ماهان همه ساله تطبیق و تشابه خدمات ارائه شده خود را با کنکور کارشناسی ارشد سراسری طی یک فرایند علمی و کارشناسی توسط تیمی که 
در آن اساتید و رتبه های برتر و کارشناسان آموزش حضور دارند، بررسی و اعالم می کند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که جزوات و آزمون های ماهان به طور کامل و 100% با سرفصل های سازمان سنجش مطابقت دارد.
در سال 91 آزمون های 8 مرحله ای ماهان با کنکور کارشناسی ارشد با میانگین 85/7% تشابه همراه بود. میانگین 85/7% تشابه از این جهت تشابه 
قابل توجهی با استانداردهای )کنکور ارشد( می باشد که اگر داوطلبی در رشته های مختلف موفق به کسب میانگین 39/7% تا 64/3% گردد، می 

تواند در دانشگاه دلخواه خود قبول شود.

5

• نمونه تحلیل کنکور سال92

• تطبیق و تشابه چیست؟
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• نمونه کارنامه 91 و 92

• تحلیل کارنامه:
در باال تعدادی نمونه کارنامه از رتبه های مختلف کنکور آورده شده است، الزم به ذکر است که در نحوه محاسبه ستون میانگین درصد، ضرایب دروس لحاظ 
شده است. پس از آن که درصد های فرد در هر درس محاسبه می شود، تراز دواطلب در هر درس محاسبه میشود و سپس تراز کل از میانگین وزنی تراز 

همه دروس محاسبه می شود و سپس رتبه داوطلب بر اساس تراز کل فرد نسبت به تراز دیگر  داوطلبین تعیین می شود.
داوطلبین باید به این نکته توجه کنند 

دروس در کنکور از نظر اهمیت به دو دسته تقسیم می شوند:
1-درس هایی که دارای ضرایب باالیی در گرایش می باشند 

2-درس هایی که دارای میانگین پایین تری نسبت به سایر دروس در بین داوطلبین می باشند.
مشاوره درسی مناسب می تواند به شما در تشخیص و برنامه ریزی مطالعه برای این دروس یاری نماید.

محل قبولیگرایشرتبه

دانشگاه تهران روزانه گرایش بازاریابی بین المللبازرگانی3

دانشگاه تهران روزانهدولتی2

دانشگاه تهران روزانه گرایش تحقیق در عملیاتصنعتی11

دانشگاه تهران روزانه گرایش MBAکارآفرینی22

دانشگاه تهران روزانهمالی9

دانشگاه شهید بهشتی روزانهمالی11

13itدانشگاه تهران روزانه

 درصد
 حسابداری

 مالی و
صنعتی

 درصد
کارافرینی

 درصد
 سرمایه
 گذاري

وریسک

 درصد
بازاریابی

 درصد
 مدیریت

تولید

 درصد
 مدیریت

مالي

 درصد
 تحقیق

درعملیات

 درصد
 مالیه

 عمومي
وبودجه

 درصد
 اقتصادخرد

و کالن

  درصد
 تئوریهاي
مدیریت

 درصد
 ریاضي
وامار

 درصد
زبان تراز رتبه گرایش

68/33 سفید 82/46 سفید سفید 80/70 سفید سفید 81/67 سفید 67/61 11/21 9845 1 6

سفید سفید سفید سفید 61/40 سفید 64/00 سفید 70/00 33/69 67/41 11/31 9894 1   5و3

سفید سفید سفید سفید 61/40 سفید 64/00 سفید 70/00 33/69 67/41 11/31 9753 1 4

سفید 53/33 سفید 100/00 سفید سفید سفید سفید 56/67 33/73 33/63 56/55 9751 1 8و1

سفید 53/33 سفید 100/00 سفید سفید سفید سفید 56/67 33/73 33/63 56/55 9751 1 7

سفید سفید سفید سفید سفید سفید 33/69 سفید 63/33 48/00 17/50 60/00 9585 2   5و3

سفید سفید سفید سفید سفید سفید 33/69 سفید 63/33 48/00 17/50 60/00 9391 3 4  

88/33 سفید 80/70 سفید سفید 42/68 سفید سفید 88/33 سفید 46/67 سفید 9183 3 6
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رتبه های برتر مدیریت درسال 91
)بازرگانی( / مجید  باباپیرزاده  رتبه 1: شانی 
رشیدی )کارآفرینی( / آرمین گلچین )دولتی(

رتبه 2: سعید میرزایی )مالی( / بابک حاتمی 
)IT( / آرش همتیان )کارآفرینی( / سوسن 

صمدی )دولتی( 
رتبه 3: علی کمالی محمدزاده )IT( / محسن 
دائمی  زهرا   / )کارآفرینی(  نجار  صنعتی 

)مدیریت دولتی( 
رتبه 4: محمدامین زارع میرک آباد )بازرگانی( 
جاللی  محمد   / )صنعتی(  عزیزی  ریحانه   /

)کارآفرینی( / احمدرضا آرمینه )دولتی(
رتبه 5: مجید دهقان نیری )مالی(

 / )مالی(  ترکمانی  احمدپور  کبری   :6 رتبه 
نرگس آزاد )بازرگانی(

مرتضی   / )مالی(  محمودی  یوسف   :7 رتبه 
فرزاد مهاجری )کارآفرینی( 

رتبه 8: محمدرضا ترکی )مالی( / احسان نوری 
فرد )بازرگانی( / مجتبی دشتی )صنعتی( / 

مینا قبادی )کارآفرینی(
بهزاد   / )بازرگانی(  نوروزی  محبوبه   :9 رتبه 

مینایی )صنعتی( 

رتبه های برتر مدیریت درسال 92
مدیریت بازرگانی

رتبه 1: حمیدرضا شاکران 
رتبه 2: افسانه رنجبر

رتبه 4: حسین امینی
رتبه 7: زهرا صالحی

مدیریت صنعتی

رتبه 1: حسین سلطانیان
رتبه 2: حامد سعیدی

رتبه 3: عبدالکریم محمدی باالنی
رتبه 7: ایمان خلیلی طوسی

رتبه 9: سمانه قربانی
مدیریت مالی

رتبه 1: احسان آدمن

رتبه 2: جواد سرکانیان
رتبه 3: محمد صندوق ساز

رتبه 4: محمدحسین عابدی نژاد
رتبه 5: فرشید زرین کیا

رتبه 7: محمد جواد کشاورز
مدیریت کارآفرینی

رتبه 1: حمیذ رضا شاکرانگ

رتبه 2: فرزانه بیات ترک
رتبه 8: داوود نوروزی

مدیریت فناوری اطالعات
رتبه 1: حسین سلطانیان

رتبه 4: دانیال رحمان زاده
رتبه 8:  عبدالکریم محمدی باالنی

رتبه 9: محمد مهدی بقایی سریزدی


