
نورپیام  دانشگاه  
 ۹٤-۹٥ورودی قبل از نیمسال اول M.B.Aمدیریت ارشد كارشناسي دروسارائھ  برنامھ

 ۹۷-۹۸ تحصیلي سال
 

121847کد رشته :   
 

 ترم اول

 
   ترم دوم

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

  3 2تئوریهاي مدیریت  1218208 1
تئوریهاي  

 ) 1مدیریت (
 اصلی مشترك

 اصلی مشترك   3 تصمیم گیري کمی براي مدیران 1218209 2

 اصلی مشترك   3 مدیریت اسالمی 1218210 3

4 1218213 
مدیریت رفتار سازمانی  ومنابع 

 انسانی
 صلی مشتركا   3

    12 جمع واحد  

 
 ترم سوم

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

1 1218215 
مدیریت فناوري اطالعات 

 اصلی مشترك   3 ارتباطاتو

 تخصصی گرایشی   3 مدیریت تحول 1237003 2

3 1237002 
یک در عمل ژبرنامه ریزي استرات

 (کارگاه)
 یشیتخصصی گرا  2 1

 گرایشیی صصخت   3 کید استراتژیتفکر و د 1218211 4

   12 جمع واحد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

 اصلی مشترك   3  1تئوریهاي مدیریت  1218212 1

 اصلی مشترك   3 مدیریت استراتژیک 1218214 2

 جبرانی اجباري   MBA 3زبان تخصصی  1225018 3

    9 جمع واحد  
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نورپیام  دانشگاه  
 ۹٤-۹٥ورودی قبل از نیمسال اول M.B.Aمدیریت ارشد كارشناسي دروسارائھ  برنامھ

 ۹۷-۹۸ تحصیلي سال
 ترم چهارم

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

1 1237004 
تحلیل تطبیقی از استراتژیهاي  سازمانی 

 * موفق ونا موفق (کارگاه)
1 2  

تخصصی 
 گرایشی

   3 یت مالی و حسابداريمدیر 1237001 2
اصلی 
 مشترك

   6 جمع واحد  

 
 *  با پایان نامه از حد نصاب معدل برخوردار باشد.دانشجو براي اخذ این درس توضیحات:

 
 

 
 ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور ) ترم پنجم

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

    4 ن نامهایاپ 1111296 1

    4 جمع واحد  

 
 

 ) 90-91ورودي قبل از سال تحصیلی (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ترم پنجم 

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

 تخصصی  2  پروژه 1218308 1

 تخصصی   2 روش تحقیق 1218307 2

   4 جمع واحد  

 واند هر دو درس را همزمان اخذ نماید .دانشجو می تتوجه : 
 

 و بعد از آن ) 90-91ورودي سال تحصیلی (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ترم پنجم 

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

  2 ( تحقیق و تتبع نظري ) سمینار * 1218365 1

بعد از گذراندن 
کلیه دروس 
 هجبرانی مربوط

 سمینار

 اصلی اختیاري   2 روش هاي حل مساله 1218667 2

   4 جمع واحد  

شده ارائه  95-96از نیمسال دوم  1218373با کد   "روش تحقیق پیشرفته"درس  بجاي  "روش هاي حل مساله"درس  *
با موفقیت گذرانده اند، نیازي به  95-96را قبل از نیمسال دوم  "روش تحقیق پیشرفته"دانشجویانی که درس  است.

 ندارند. "روش هاي حل مساله  "گذراندن درس 
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نورپیام  دانشگاه  
 ۹٤-۹٥ورودی قبل از نیمسال اول M.B.Aمدیریت ارشد كارشناسي دروسارائھ  برنامھ

 ۹۷-۹۸ تحصیلي سال
 براي دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط M.B.Aدروس جبرانی کارشناسی ارشد 

 ( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
 

غ التحصیالن رشته مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی و حسابداري در صورتیکه همه دروس جبرانی در فار .۱
 را گذرانده باشند نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند . 2جدول شماره 

 بل قبول است .)ذکر شده باشد ، قا1درس جبرانی ذیل در رشته هاي مرتبط در صورتیکه با عنوان (جدول شماره  .۲

 

 > 1جدول شماره  <                                                                
 

 
 

براي دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط (برحسب مورد با توجه به ریز  M.B.Aدروس جبرانی کارشناسی ارشد 
 ( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)

 

 > 2جدول شماره  <
 

 واحد عنوان درس کد درس ردیف
 نظري

 2 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 1237006 1
 3 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)1آمار و کاربرد آن در مدیریت  1117143 2
 MBA  3زبان تخصصی  1225018 3
 3 1اصول حسابداري 1214066 4

 11 یازده واحد  جمع واحد 
 

 نکته:

 .براي همه دانشجویان الزامی است MBAزبان تخصصی  گذراندن درس جبرانی اجباري -
ــی ری - ــدیریت درس جبران ــوان درس  1اضــیات و کــاربرد آن در م ــراي صــرفاً  دانشــپذیريبعن دانشــجویان ب

ســایر دانشــجویان دقــت نماینــد درس مــذکور  فعــال اســت و در سیســتم گلســتان 89فراگیــر ورودي ســال 
 را انتخاب نکنند.

  

عنوان درس گذرانده شده در مقطع  ردیف
 کارشناسی

 قابل تطبیق با دروس جبرانی در مقطع ارشد کد درس

 ) 1در مدیریت(آمار و کاربرد آن  1117143 واحد)4واحدي ( 2درس آمار  را بصورت دو تا  1
 واحدي) 3( 
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