
بازار یابیگرایش -مدیریت بازرگانی س کارشناسی ارشدرودترم بندي

نیمسال چهارم نیمسال سوم نیمسال دوم نیمسال اول

واحد
نوع 

درس
نام درس کد درس واحد نوع درس نام درس کد درس واحد نوع درس نام درس کد درس واحد نوع درس نام درس کد درس

4 پایان نامه 935516 2 اصلی
مدیریت تبلیغات 

وبرند
935511 2 پایه تحلیل آماري 935506 2 پایه

سازمان نظریه هاي 
ومدیریت پیشرفته

935501

2 تخصصی
مدیریت استراتژیک 

بازار یابی
935512 2 پایه

مدیریت  استراتژیک 
پیشرفته

935507 2 پایه
مدیریت منابع انسانی 

پیشرفته
935502

2 تخصصی
مدیریت ارتباطات 
مشتري وعملکرد 

بازاریابی
935513 2 اصلی

تصمیم کاربرد تئوري 
گیري

935508 2 پایه اخالق واحکام کسب کار 935503

2 تخصصی
بازار یابی صنعتی 

وخدمات
935514 2 اصلی

روش شناسی 
پژوهشهاي کیفی 

وآمیخته در مدیریت
935509 2 الزامی- جبرانی زبان تخصصی 935504

2 تخصصی
اصول مذاکرات ، 

مکاتبات وقردادهاي 
تجاري

935515 2 اصلی
مدیریت رفتار 

کنندهمصرف
935510 2 اصلی

بازار یابی  ومدیریت بازار 
پیشرفته

935505

10 جمع 10 جمع 10 جمع

:بخشی از آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 
.می باشد) به غیر از دروس جبرانی(واحد 32تعداد کل واحدهاي درسی کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه -1
نیمسال را نیز به عنوان دروس جبرانی با نظر گروه آموزشی در واحد درسی8-12درسی فوق ، واحدهايموظفند عالوه بر . می باشدغیر مرتبطآنها با رشته مقطع کارشناسی ارشدکارشناسی رشته تحصیلیدانشجویانی که -2

.اخذ نماینداول
.واحد جبرانی یک ترم تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو اضافه می گردد12به ازاي گذراندن هر -3
.می باشد12اید و حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از جبرانی و اصلی واحد انتخاب نم14تا 8دانشجو هر نیمسال تحصیلی مجاز است بین -4
.باشد ، دانشجو از ادامه تحصیل محروم می گردد14اگر میانگین نمرات در دو نیمسال کمتر از . کمتر باشد 14میانگین نمرات دروس در هر نیمسال تحصیلی نباید از -5
.باشند اجازه دفاع از پایان نامه داده نمی شود14به دانشجویانی که داراي میانگین کل زیر -6

.کلیه دانشجویان باید جهت ارائه تاییدیه و ریز نمرات مقطع تحصیلی کارشناسی خود در نیمسال اول تحصیلی اقدام نمایند- 1تذکر .  دانشجو موظف است قبل از ثبت نام هر ترم از شرایط ادامه تحصیل خود اطالع داشته باشد-7
.افرادي که مقطع کاردانی آنها کارشناسی ناپیوسته می باشد الزاماً جهت ارائه ریز نمرات کاردانی نیز اقدام نمایند-2تذکر 
.در نیمسال اول تحصیلی ، جهت مشخص شدن دروس جبرانی دانششجویان باید ریز نمرات مقاطع قبلی خود را به مدیر گروه ارائه دهند-3تذکر

.درصورت عدم ارائه مدارك فوق اجازه دفاع از پایان نامه به دانشجو داده نمی شود. قبل از انتخاب درس پایان نامه با مراجعه به آموزش نسبت به رفع نواقص پرونده و کسري مدارك اقدام نماینددانشجویان باید: تذکر مهم
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