
 

 (1388ماه  واحد( 32)جمع دماوند                                                                                  –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                        

 98 مهرماهويرايش           )گرايش بازاريابي( مديريت بازرگانيارشد  يکارشناس رشته 4-3-2-1هاي دروس ترم      عيصنا يمهندس

                                                                صنايع 

 ترم دوم  ترم اول
 نيازدروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نيازدروس پيش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس

  2 ياصل کاربرد تئوری تصميم گيری 2133229 سازمان و مدیریت يمبان 2 پایه مدیریت پيشرفته نظریه سازمان و 2133260

  2 پایه پيشرفتهمدیریت استراتژیک  213414  2 ياصل بازاریابي و مدیریت بازار پيشرفته 2133270

  2 اصلي مدیریت رفتار مصرف کننده 213446  2 پایه ریت منابع انساني پيشرفتهمدی 213410

  2 پایه تحليل آماری 213413  2 پایه اخالق و احکام کسب و کار 2133254

  2 اصلي روش شناسي پژوهش های کيفي در آميخته مدیریت 2133271  2 جبراني رفتهزبان تخصصي پيش 2133223

 10                                                     جمع واحدها            8                                     جمع واحدها 

  

 ترم چهارم ترم سوم

 نيازدروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نيازدروس پيش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

  4 تخصصي رساله 7  2 تخصصي رد بازاریابيتری و عملکمدیریت ارتباطات مش 213459

  2 تخصصي اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری 213452

       2 خصصيت مدیریت استراتژیک بازاریابي 213457
  2 تخصصي بازاریابي صنعتي و خدمات 213458

  2 ياصل رندمدیریت تبليغات و ب 2133276

 4جمع واحدها                                                                                      10جمع واحدها                                                                         

 

 :مواردي از آئين نامه آموزشي

 ن جدول( دروس پيش نياز را بگذرانند.ي)ايا چند درس به عنوان پيش نياز داشته باشند بايد قبل از گذراندن واحدهاي کارشناسي ارشديک ر گروه يليه طبق نظر مدنام او دانشجوياني که هنگام ثبت -1

 است. افزايش نظر شوراي تحصيالت تکميلي ،به پنج ترم قابل نيمسال مي باشد و با 4حداکثر مدت تحصيل در دوره ي کارشناسي ارشد  -2

 در هر ترم مشروط تلقي مي شود. 14،و معدل کمتر از 12نمره قبولي در هر درس  اقلحد -3

 اخراج تلقي خواهد شد. دانشجوترم مشروطي در طول دوره ي کارشناسي ارشد ،  2در صورت  -4

 است. واحد 12حداکثر و 8د حداقليتعداد واحدهاي درسي را که دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ نما -5

 


