
 دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجرِایي گرایشھاي 

 بازاریابي صادرات -استراتژیك
۹۶-۹۷سال تحصیلی   

 
121853-121854کد رشته :   

 
 ترم اول

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

1 1218251 
(مدیریت  تخصصیزبان ٭

 اجرایی)
 اجباري جبرانی   3

2 1218229 
سازمانهاي پیچیده دیدگاه 

 اتژیکراست
 اصلی   2

3 1218230 
تحلیل رفتار ومدیریت منابع 

 انسانی
 اصلی   2

 اصلی   2 حسابداري مدیریت 1218231 4

 اصلی   2 مدیریت مالی واقتصاد مدیریت 1218232 5

    11 جمع واحد  

بـه   87-88گذراندن درس زبان تخصصی به عنوان درس جبرانی براي کلیه دانشجویان این رشته الزامی است واین درس از نیمسال اول   ٭
 واحد درنظر گرفته شده است. 3تعداد 

 
 
 
 رم دوم ت

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 اصلی   2 مدیریت تکنولوژي و نوآوري 1218233 1

 اصلی   2 هاي توسعهمدیریت طرح 1218234 2

 اصلی   2 مدیریت بازاریابی 1218235 3

 اصلی  1 1 سیستمهاي اطالعاتی مدیریت 1218236 4

 اصلی   2 الملل بازرگانی بین 1218237 5

   10 جمع واحد  
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 دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجرِایي گرایشھاي 

 بازاریابي صادرات -استراتژیك
۹۶-۹۷سال تحصیلی   

 
    ترم سوم

 گرایش استراتژیک

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 اصلی  1 1 مهارتهاي عمومی مدیریت 1218238 1

 اصلی   2 ائل  جاري مدیریتمس 1218239 2

 رایشیگ   2 برنامه ریزي استراتژیک 1218240 3

4 1218241 
 وا جراي برنامه هاي مدیریت تحول

 استراتژیک
 گرایشی   2

5 1218242 
استراتژي هاي سازمانهاي تحلیل 

 موفق و ناموفق
 گرایشی   2

   10 جمع واحد  

  
 

صادرات گرایش بازار یابی                                                             ترم سوم    

 نام درس درس کد فیرد
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 اصلی  1 1 مهارتهاي عمومی مدیریت 1218238 1

 اصلی   2 ئل  جاري مدیریتمسا 1218239 2

 گرایشی   2 مدیریت استراتژیک بازاریابی 1218243 3

 گرایشی   2 تحقیقات بازاریابی 1218244 4

 گرایشی   2 ارتباطات بازار یابی 1218245 5

    10 جمع واحد  

 
 

 مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )فقط (  ترم چهارم

 نام درس کد درس فیرد
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

    4 پایان نامه 1111296 1

    4 جمع واحد  
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 دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجرِایي گرایشھاي 

 بازاریابي صادرات -استراتژیك
۹۶-۹۷سال تحصیلی   

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

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 تخصصی  2  پروژه 1218308 1

 تخصصی   2 روش تحقیق 1218307 2

   4 جمع واحد  

 توجه : دانشجو می تواند هر دو درس را همزمان اخذ نماید .
 

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

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

  2 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) * 1218366 1
کلیه بعد از گذراندن 

دروس جبرانی 
 مربوطه

 سمینار

 اصلی اختیاري   2 روش هاي حل مساله 1218667 2

   4 جمع واحد  

 شده است.ارائه  95-96از نیمسال دوم  1218373با کد   "روش تحقیق پیشرفته"درس  به جاي  "هاي حل مسالهروش "درس *
نده اند، نیازي به گذراندن درس         با موفقیت گذرا 95-96را قبل از نیمسال دوم  "روش تحقیق پیشرفته"دانشجویانی که درس 

 ندارند. "روش هاي حل مساله "
 

 صادرات ) بازاریابیو بعد از آن ) ( گرایش  90-91صوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودي سال تحصیلی ترم چهارم ( مخ

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

  2 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) * 1218367 1
کلیه بعد از گذراندن 

دروس جبرانی 
 مربوطه

 سمینار

 اصلی اختیاري   2 روش هاي حل مساله 1218667 2

   4 جمع واحد  
 

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

 ندارند. "هاي حل مساله 
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 دانشگاه پیام نور
برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجرِایي گرایشھاي 

 بازاریابي صادرات -استراتژیك
۹۶-۹۷سال تحصیلی   

 
 بازاریابی صادرات)-(استراتژیک دروس جبرانی براي دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط با رشته مدیریت اجرایی

 هاي پژوهش محور و آموزش محور) (براي کلیه شیوه
 

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

 ) ذکر شده باشد،  قابل قبول است .1درس جبرانی ذیل در رشته هاي مرتبط در صورتیکه با عنوان (جدول شماره  .۲

 
 > 1جدول شماره  <                                                                   

 

 
 

 بازاریابی صادرات)-کارشناسی غیرمرتبط با رشته مدیریت اجرایی(استراتژیک دروس جبرانی براي دارندگان مدرك
 (برحسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )

 
 > 2جدول شماره  <

 

 واحد عنوان درس کد درس ردیف
 نظري

 2 صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) روش تحقیق در مدیریت(در 1237006 1
 3 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)1آمار و کاربرد آن در مدیریت  1117141 2
 3 زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)  1218251 3
 3 1اصول حسابداري 1214066 4

 11 یازده واحد  جمع واحد 
 

 نکته:
 براي همه دانشجویان الزامی است.ریت اجرایی) (مدیگذراندن درس جبرانی اجباري زبان تخصصی  -

براساس جداول جبرانی اعالم شده در ترم هاي گذشته دروس  91-92در صورتی که دانشجویان تا پایان نیمسال اول  -
واحد گذرانده باشند، مورد پذیرش می باشد و نیازي به گذراندن دروس  11جبرانی را در دوره کارشناسی ارشد تا سقف 

 11می باشند و در صورتی که تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد دروس جبرانی اعالم شده یعنی جبرانی ن
اخذ  91-92واحد باشد، ضروري است مابقی دروس جبرانی خود را از جدول دروس جبرانی اعالم شده در نیمسال دوم 

 و بگذرانند.
از جدول دروس جبرانی حذف شده  91-92نیمسال دوم  و از در صورتی که درس جبرانی جزء دروس دانشپذیري باشد -

دانشجو می بایست  ، بنابراینو دانشجوي دوره فراگیر در نیمسال دانشپذیري موفق به گذراندن آن نشده است باشد
این دانشجویان می توانند دروس جبرانی ریاضیات و کاربرد صرفاً  بگذراند. 12دروس جبرانی را اخذ و با حداقل نمره 

سایر دانشجویان دقت نمایند دروس مذکور  و را در سیستم گلستان انتخاب نمایند1تحقیق در عملیات  و1در مدیریت آن 
 را انتخاب نکنند.

عنوان درس گذرانده شده در مقطع  ردیف
 کارشناسی

قابل تطبیق با دروس جبرانی در  کد درس
 مقطع ارشد

 ) 1آمار و کاربرد آن در مدیریت( 1117141 واحد)4واحدي ( 2درس آمار  را بصورت دو تا  1
 واحدي) 3( 
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