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مقطع کارشناسی ارشد
کد رشته :122130

نام درسکد درسردیف
واحد
نظري

واحد
عملی

نوع درسپیش نیاز

اختیاري الزامی2اقتصاد اطالعات11221227

اجباري 4اقتصاد کالن پیشرفته21221229

اجباري 4اقتصاد خرد پیشرفته31221228

نام درسکد درسردیف
واحد
نظري

واحد
عملی

نوع درسپیش نیاز

اجباري3تجارت الکترونیکی 112212301

اختیاري الزامی2تجارت بین الملل21221231

اختیاري الزامی2اقتصاد سنجی31221232

دانشگاه پیام نور
سال تحصیلی98-99

ترم اول

10جمع واحد

ست ارائه دروس
شته :علوم اقتصادي گرایش اقتصادو تجارت الکترونیک

وضیحات

وضیحات:

ترم دوم

7جمع واحد
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مقطع کارشناسی ارشد
کد رشته :122130

دانشگاه پیام نور
سال تحصیلی98-99

ست ارائه دروس
شته :علوم اقتصادي گرایش اقتصادو تجارت الکترونیک

نام درسکد درسردیف
واحد
نظري

واحد
عملی

نوع درسپیش نیاز

اجباريتجارت الکترونیکی 31تجارت الکترونیکی 112212352

اجباريتجارت الکترونیکی 22استراتژیهاي تجارت الکترونیک21221245

اجباريتجارت الکترونیکی 22بازار یابی اینترنتی31221246

41221247
مسائل حقوقی و اخالقی تجارت 

الکترونیکی
اختیاري الزامیتجارت الکترونیکی 21

نام درسکد درسردیف
واحد
نظري

واحد
عملی

نوع درسپیش نیاز

6پایان نامه 1111297

6جمع واحد

ترم سوم

9جمع واحد

وضیحات

ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)

وضیحات



  
 

لیست ارائه دروس
رشته :علوم اقتصادي گرایش اقتصاد  

 کد درسردیف

سمینار     11221248

پول و 21221249

31221250
مدیریت     

تج 

الکترونیکی ، زیر ساختهاي مبادالت       

 کد درسردیف

11221262 

21221234  

کلیات     31221236
  

به غیر از کسانی که درس                ***

پیشنهاد می شود درس سمینار (تحقیق                   

جمع واحد

توضیحات

جمع واحد  

        

      
( براي کلیه دانشج              
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مقطع کارشناسی ارشد
کد رشته :122130

دانشگاه پیام نور
سال تحصیلی98-99

ست ارائه دروس
شته :علوم اقتصادي گرایش اقتصادو تجارت الکترونیک

نام درسکد درسردیف
واحد
نظري

واحد
عملی

نوع درسپیش نیاز

3زبان تخصصی11221262

3مهندسی نرم افزار21221234

31221236
کلیات فن آوري اطالعات و 

ارتباطات ***
3

3اقتصاد کالن 42212372

12

به غیر از کسانی که درس فن آوري اطالعات و ارتباطات را به عنوان درس اختیاري در دوره کارشناسی گذرانده اند .**

جه : گذراندن دروس جبرانی تعیین شده براي دانشجو طبق نظر مرکز آموزشی ، قبل از دروس اصلی و تخصصی الزامی است . 

وضیحات

جمع واحد

جدول دروس جبرانی کارشناسی ارشد اقتصاد 
( براي کلیه دانشجویان پژوهش محور و آموزش  محور که رشته کارشناسی آنان اقتصاد نمی باشد. )
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