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

 95تیرماه ويرايش                            و قبل از آن (  49)ورودی   مالي  -مديريت بازرگانيارشد  يکارشناس     عيصنا يهندسم

                                                                صنايع 

 ترم دوم  ترم اول
نوع  نام درس کد درس ازنیدروس پیش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس

 درس

تعداد 

 واحد

 نیازدروس پیش

  1 ياصل مديريت منابع انساني پيشرفته 124322  1 ياصل مديريت پيشرفته يها يتئور 124322

  1 ياصل مديريت پيشرفته ياطالعات يسيستمها 124321  1 ياصل يتحليل آمار 124324

  1 ياصل يريت رفتار سازماني پيشرفتهمد 124322  1 ياصل مديريت يحسابدار 124322

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

  1 تخصصي بازارشناسي ومسائل بازاريابي بين  الملل 124332 درجمع واحدها محاسبه نميشود 2 جبراني  پيشرفته زبان تخصصي 

 

 

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

 واحدهامحاسبه نميشود.

 81                                                            جمع واحدها     8                                     جمع واحدها 

  

 ترم چهارم ترم سوم
 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

124323 

 

  4 يتخصص رساله 124332  1 اصلي مديريت استراتژيک پيشرفته

21344

4 

     1 تخصصي  مديريت سرمايه گذاريها

  1 تخصصي   بازارهاي پولي و مالي  124322

   1 تخصصي  حقوق بازرگاني 124332

  1 تخصصي مديريت ماليسمينار در  124332

  4جمع واحدها                                                                                      81جمع واحدها                                                                        

 :مواردی از آئین نامه آموزشي

 ايت جدول دروس میباشد ومادامي که دروس يک ترم را نگذرانده مجوز اخذ درس ازترم های بعدی را ندارد.دانشجو ملزم به رع -8

 میباشد) بدون احتساب دروس جبراني( 83و حداکثر 1حداقل انتخاب واحد هرترم  -3

 مسال افزايش مي يابد.نی 5نیمسال و درصورت اضطرار با درخواست شورای تحصیالت تکمیلي تا  9حداکثر مدت تحصیل دراين دوره  -2

 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.( 3میباشد.) درصورت مشروطي در  89و حداقل معدل هرترم  83حداقل نمره قبولي در هردرس  -9

 بگذراند. را همراه با دروس اصلي اخذ و دانشجو بايد تا پايان نیمسال دوم دروس جبراني -5



 ن نامه خودرا به شورای گروه اعالم نموده و به تصويب برساند.    موضوع پايا 2ی ترم بتداحداکثر تا ابايد  هردانشجو -2


