
 تجارت الکترونیکیگرایش   برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 98-99سال تحصیلی 

 121833کدرشته:

 ترم اول

 نیاز پیش نوع درس
 واحد

 عملی

واحد 

 نظري
 ردیف کددرس نام درس

 1 1218668 نظریه هاي سازمان و مدیریت پیشرفته 2   پایه
 2 1218669 تحلیل آماري 2   پایه
 3 1218670 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2   پایه
 4 1218671 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2   پایه
 5 1218672 وکار اخالق و احکام کسب 2   پایه

   جمع واحد 10   

 ترم دوم

 نیاز پیش نوع درس
 واحد

 عملی

واحد 

 نظري
 ردیف کددرس نام درس

 1 1218673 گیري کاربرد تئوري تصمیم 2   اصلی

 2   اصلی
هاي کیفی و آمیخته در  شناسی پژوهش روش

 مدیریت
1218674 2 

 3 1218675 بازاریابی و مدیریت بازارپیشرفته 2   اصلی
 4 1218676 کننده مدیریت رفتار مصرف 2   اصلی
 5 1218677 مدیریت تبلیغات و برند 2   اصلی

   جمع واحد 10   

 ترم سوم

 نیاز پیش نوع درس
 واحد

 عملی
 ردیف کددرس نام درس واحد نظري

 تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته  2   تخصصی
 

1218689 1 

 2 1218690 وکار الکترونیکی  طراحی و مدیریت کسب 2   تخصصی

 2   تخصصی
قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی 

 الکترونیکی 
1218691 3 

 2   تخصصی
و فروشگاه در تجارت  فروشی مدیریت خرده

 الکترونیکی
1218692 4 

   جمع واحد 8   

 

 

 



 121833کدرشته:

 محور) شیوه پژوهشدانشجویان فقط مخصوص ترم چهارم  (

 نیاز پیش نوع درس
 واحد

 عملی

واحد 

 نظري
 ردیف کددرس نام درس

 1 1111296 نامه پایان 4   نامه پایان
   جمع واحد 4   

.  

 )محور  شیوه آموزشدانشجویان ترم چهارم (فقط مخصوص 
 

 نیاز پیش نوع درس
 واحد

 عملی

واحد 

 نظري
 ردیف کددرس نام درس

 سمینار
بعد از گذراندن کلیه 
 1 1218376 سمینار(تحقیق و تتبع نظري) 2  دروس جبرانی مربوطه

اصلی 
 اختیاري

 2 1218667 هاي حل مسالهروش 2  

   جمع واحد 4   
 

 محور محور و آموزش دروس جبرانی براي کلیه دانشجویان شیوه پژوهش

 نیاز پیش نوع درس
 واحد

 عملی

واحد 

 نظري
 کددرس نام درس

ردی

 ف

 1 1218678 زبان تخصصی 2   جبرانی اجباري
 2 1218679 هاي اطالعاتی مدیریت سیستم 2   جبرانی
 3 1218680 مدیریت رفتار سازمانی 2   جبرانی
 4 1218681 مدیریت مالی 2   جبرانی
 5 1218682 مدیریت منابع انسانی 2   جبرانی
   جمع واحد 10   جبرانی

 هاي کارشناسی : توضیحات مربوط به رشته

 دروس جبرانی ندارند.سایر نیازي به گذراندن درس زبان تخصصی به جز التحصیالن رشته مدیریت بازرگانی  فارغ .1

که هر یک  همنام (مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی، حسابداري و کارآفرینی ) در صورتیهاي  فارغ التحصیالن رشته .2

 از دروس جبرانی را به شرح جدول فوق گذرانده باشند، نیازي به گذراندن آن درس جبرانی ندارند.

 باشند. نی میشده از دروس جبرا واحد ارائه 10هاي غیرهمنام موظف به گذراندن  التحصیالن رشته فارغ .3

 .کلیه دانشجویان ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی می باشند .4

   


