
  »غیر دولتی سمنگان –مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی «

  لیست ترم بندي دروس

  32:تعداد واحد هاي درسی      ارشدکارشناسی :مقطع                               ) مالی ( مدیریت بازرگانی  :نام رشته 

  10: تعداد واحد                                               مهر              سوم   : ترم   10 :تعداد واحد                                                 مهر          اول  :ترم 

ف
دی

ر
  

  نام درس

  

  تعداد واحد

  کد درس

ردیف 

ف  پیشنیاز
دی

ر
  

  نام درس

  

  تعداد واحد

  کد درس

ردیف 

  عملی  نظري  عملی  نظري  پیشنیاز

1  

مدیریت منابع انسانی 

  پیشرفته

    417114    2  بازارها و نهادهاي مالی  17    417101    2

    417115    2  سمینار در مدیریت مالی  18    417102    2  تحلیل آماري  2

3  

سیستمهاي اطالعاتی 

  مدیریت پیشرفته

    417116    2  حسابداري مدیریت  19    417103    2

4  

بازار شناسی و مسائل 

  بازاریابی

    417117    2  عملیات پیشرفتهتحقیق در   20    417104    2

    417118    2  اقتصاد مدیریت   21    417105    2  )پیشنیاز( زبان تخصصی   5

6            22            

7            23            

        10  جمع          10  جمع  

  4: تعداد واحد                                          بهمن                   چهارم: ترم   13: تعداد واحد                                        بهمن                           دوم: ترم 

ف
دی

ر
  

  نام درس

  

  تعداد واحد

  کد درس

ردیف 

ف  پیشنیاز
دی

ر
  

  نام درس

  

  تعداد واحد

  کد درس

ردیف 

  عملی  نظري  عملی  نظري  پیشنیاز

    417121  4    پایان نامه   24    417107    2  مدیریت سرمایه گذاریها  9

            25  4  417108    2  حقوق بازرگانی  10

            26    417109    2  تئوریهاي مدیریت پیشرفته  11

12  

مدیریت استراتژیک 

  پیشرفته

2    417110    27            

13  

مدیریت رفتار سازمانی 

  پیشرفته

2    417111  

  

  

28            

14  

روش تحقیق پیشرفته 

  )پیشنیاز (

2    417112    29            

15            30            

      -  4  جمع          13  جمع  

  ترم اول –) واحد  2(مبانی سازمان و مدیریت  – 1                                                                                                                                                 

  ترم دوم –) واحد  2(مدیریت  منابع انسانی - 2                                 

  ترم سوم  - ) واحد  2( مدیریت رفتار سازمانی  –  3                                                                                                                              

  ترم سوم  –) واحد 2(پژوهش عملیاتی - 4                                                                                                                               

باشند لطفا جهت هماهنگی به          را پاس نکرده اند ملزم به گذراندن این درس می  کامپیوترکلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی درس 

  .کارشناس آموزش مراجعه نمائید 

مرتبط دروس کمبود براي دانشجویان غیر


