
 (8211ماه  واحد( 23)جمع دماوند                                                                                  –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                        

 39ماه  تيرويرايش                            و قبل از آن (  32ورودی   (بازاريابي بين الملل  -مديريت بازرگانيارشد  يکارشناس      عيصنا يهندسم

                                                                صنايع 

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

 درس

تعداد 

 واحد

 نيازدروس پيش

  1 اصلي مديريت منابع انساني پيشرفته 124322  1 اصلي تئوري هاي مديريت پيشرفته 124322

  1 تخصصي بازارشناسي ومسائل بازاريابي بين  الملل 124332  1 اصلي تحليل آماري 124324

  1 اصلي مديريت رفتار سازماني پيشرفته 124322  1 اصلي ريت اقتصاد مدي 124322

  1 اصلي حسابداري مديريت  124322  1 اصلي تحقيق در عمليات پيشرفته 124322

سيستمهاي اطالعاتي مديريت  124321

 پيشرفته

  1 اصلي مديريت استراتزيک پيشرفته  124323  1 اصلي

  جمع واحدها محاسبه نمي شود در 2 جبراني  زبان تخصصي پيشرفته  

 

 اخذ شود. 1فقط در ترم  1 جبراني  پيشرفته   روش تحقيق

 درجمع واحدها محاسبه نمي شود.

 81                                                            جمع واحدها     81                                     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

124332 

 

  4 تخصصي رساله 124332  1 تخصصي  رفتار مصرف کننده 

     1 اصلي تجارت و بازاريابي الکترونيکي  213444

  1 صليا تحقيقات بازاريابي بين الملل  124322

   1 تخصصي بازاريابي بين المللي صنعتي  124332

  

  4جمع واحدها                                                                                      1جمع واحدها                                                                       

 :ی از آئين نامه آموزشيموارد

بگذراند.)اگر دانشجو با شرکت در آزمون ارزيابي زبان تخصصي حد نصاب نمره قبولي را اخذ  را که زمان ثبت نام توسط گروه تعيين مي شود  همراه با دروس اصلي اخذ و دانشجو بايد تا پايان نيمسال دوم دروس جبراني -8

 کند نيازی به گذراندن اين درس را ندارد.(

 دانشجو ملزم به رعايت جدول دروس ميباشد ومادامي که دروس يک ترم را نگذرانده مجوز اخذ درس ازترم های بعدی را ندارد. -3

 ميباشد) بدون احتساب دروس جبراني( 83و حداکثر 1حداقل انتخاب واحد هرترم  -2

 نيمسال افزايش مي يابد. 9الت تکميلي تا نيمسال و درصورت اضطرار با درخواست شورای تحصي 4حداکثر مدت تحصيل دراين دوره  -4

 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.( 3ميباشد.) درصورت مشروطي در  84و حداقل معدل هرترم  83حداقل نمره قبولي در هردرس  -9

        موضوع پايان نامه خودرا به شورای گروه اعالم نموده و به تصويب برساند.     2ترم  ابتدایحداکثر تا بايد   هردانشجو -2



 دروس جبراني و  پيش نياز  کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني با گرايشهای بازرگاني و بازاريابي 

 
 

 گذرانند.کليه دانشجويان با هر نوع کارشناسي ) مرتبط ، نيمه مرتبط و غير مرتبط (  موظفند دروس زبان تخصصي و روش تحقيق را به عنوان جبراني ب -2

 اخذ و بگذرانند. ر يک از دانشجويان موظفند ، متناسب با برنامه ريزی علمي آينده خود  ، نوع مدرک کارشناسي و نظر مدير گروه به شرح ذيل دروس پيش نياز، ه 8عالوه بر دروس بند   -1

مورد دانشجويان فارغ التحصيل کارداني به را به عنوان پيش نياز مي گذراند.) در 8الف : اگر نوع  کارشناسي دانشجو مرتبط ) مديريت بازرگاني  ( است ، فقط دروس بند 

 کارشناسي و فارغ التحصيالن دانشگاه پيام نور نياز به بررسي دارد.(

ز درس ا 2الي  3باشد ، حداکثر  ب : اگر نوع کارشناسي دانشجو نيمه مرتبط ) مانند همه رشته های زير مجموعه مديريت بجز مديريت بازرگاني ، مهندسي صنايع ، حسابداری (

 اصول حسابداری (  را اخذ خواهد نمود. –مباني سازمان مديريت  –بازاريابي بين الملل  –بازاريابي و مديريت بازار  –   – 3دروس آمار 

 –اصول حسابدرای  –اقتصاد خرد  درس از دروس 4ج : اگر نوع کارشناسي غير مرتبط ) از جمله  رياضيات کاربردی ، مهندسي عمران ، آمار ، متالورژی و ... ( باشد بايد حداکثر 

 .مديريت منابع انساني (   را اخذ و بگذرانند –بازاريابي بين الملل  –تحقيق در عمليات   - 3آمار –بازاريابي و مديريت بازار  –مباني سازمان مديريت 

 


