
 نورپیام  دانشگاه
  ت تحولمدیریگرایش  بازرگانیارشد مدیریت  کارشناسی دروسارائه  لیست

 ۱۳۹۷-۹۸تحصیلي سال
 121826کدرشته: 

 اول ترم
 درس نوع نیاز پیش عملی واحد نظري واحد درس نام درس کد ردیف

 مشترك   2 تئوریهاي مدیریت پیشرفته 1218219 1

 مشترك   2 سیستمهاي اطالعاتی مدیریت پیشرفته 1218225 2

 مشترك   2 تحقیق در عملیات پیشرفته 1218217 3

یازپیش ن   2 *زبان تخصصی 1225019 4  

    8 جمع واحد  

 زبان تخصصی می باشند.درس توجه کلیه دانشجویان ملزم به گذراندن *
 

 دوم ترم
 درس نوع نیاز پیش عملی واحد نظري واحد درس نام درس کد ردیف

 مشترك   2 تحلیل آماري 1218218 1

 مشترك   2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 1218221 2

 مشترك   2 مانی پیشرفتهمدیریت رفتار ساز 1218216 3

 مشترك   2 بازار شناسی ومسایل بازاریابی 1218224 4

 مشترك   2 حسابداري مدیریت 1218223 5

    10 جمع واحد  

 
 سوم ترم

 درس نوع نیاز پیش عملی واحد نظري واحد درس نام درس کد ردیف

 مشترك   2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1218220 1

 مشترك   2 قتصاد مدیریتا 1221143 2

 تخصصی   2 روشهاي تحقیق در رفتار سازمانی 1218511 3

 تخصصی   2 نظریه وفرایند تحول سازمان 1218512 4

 تخصصی   2 نظریه ها وفرایند ارتباطات سازمانی 1218513 5

 تخصصی   2 سمینار در مسایل رفتاري 1218514 6

    12 جمع واحد  

 
 پژوهش محور)شیوه صوص دانشجویان (فقط مخچهارم ترم

 درس نوع نیاز پیش عملی واحد نظري واحد درس نام درس کد ردیف
 پایان نامه   4 پایان نامه 1111296 1

    4 جمع واحد  
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 نورپیام  دانشگاه
  ت تحولمدیریگرایش  بازرگانیارشد مدیریت  کارشناسی دروسارائه  لیست

 ۱۳۹۷-۹۸تحصیلي سال
 

 )مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محورفقط (چهارم ترم

  ردیف
 

واحد  نام درس کد درس
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

  2  (تحقیق وتتبع نظري)سمینار* 1218515 1
گذراندن کلیه دروس بعداز 

 سمینار جبرانی

 اصلی اختیاري   2 روش هاي حل مساله 1218667 2

    4 جمع واحد  

دانشجویانی که  شده است.ارائه  95-96از نیمسال دوم  1218377با کد   "روش تحقیق کاربردي  "درس  بجاي  "روش هاي حل مساله"درس *
 ندارند. "روش هاي حل مساله  "با موفقیت گذرانده اند، نیازي به گذراندن درس  95-96را قبل از نیمسال دوم  " کاربرديروش تحقیق "درس 

 
 

 
 براي کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش محورجبرانی  دروس

 واحد درس نام درس کد ردیف
 نظري

 واحد
 نیاز پیش عملی

   3 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)1تحقیق در عملیات  1218119 1

   3 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)مبانی مدیریت اسالمی والگوهاي آن 1218117 2

   3 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)1مدیریت مالی  1214070 3

  3 ارشناسی)(در صورت نگذراندن در دوره ک2مدیریت مالی  1214072 4
مدیریت 

 1مالی 

   12 جمع واحد  

 
 فارغ التحصیالن رشته مدیریت بازرگانی، نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند. .1

فارغ التحصیالن رشته هاي همنام (مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی و حسابداري) در صورتی که هر یک از دروس  .2
 رانده باشند، نیازي به گذراندن  آن درس جبرانی ندارند.جبرانی را به شرح جدول فوق گذ

 واحد ارائه شده از دروس جبرانی می باشند. 12فارغ التحصیالن رشته هاي غیر همنام موظف به گذاراندن  .3
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