
کابن  مؤسسه آموزش عالی آیندگان تن
 9:ورودی  کارشناسی ارشد /بازاریابی –بازرگانی مدیریت رشته تحصیلی; 

 

دانشجویانمحترمتوجهقابل
 .است دانشجوثِ عْذُ  یوبًهستق یلدٍرُ تحص یدر ط یٍ پژٍّط یهَارد آهَسض یِکل یترعب یتاطالع ٍ هسئَل -1

 ی)اعن اس ججزاً ٍاحذّب حذاکثز کل، ٍاحذ 8 یوسبلّز ً ( دریججزاً یز)غ در هعذل هؤثزحذاقل تعذاد ٍاحذّبي قبثل اخذ ٍ ضَد  یه یِارجوٌذ تَص یبىثِ داًطجَ -2

 .است ًیبس یصپٍ  یثب درٍس ججزاً یتدر اًتخبة درٍس، اٍلَ یبىداًطجَ یٍِ ثزاي کل ثبضذ یٍاحذ ه 14 ضزٍط یزمغ یبىثزاي داًطجَ (یججزاً یزغ ٍ

 معدل. درس خَاّذ ثَد یيثبضذ، داًطجَ هلشم ثِ اخذ هجذد ا 12کوتز اس  یاست، چٌبًچِ ًوزُ درس 21 (یاصل ٍ یاعن اس ججزاًّز درس ) یحداقل نمره قبول -3

 یرتأثدر معدل  ینمرات دروس جبران)ضَد  یهحزٍم ه یلتزم هطزٍط گزدد اس اداهِ تحص 2 ییداًطجَ چٌبًچِ ضَد ٍ یهحسَة ه در هر ترم مشروط 21کمتر از 

 .(ندارد

افشٍدُ  یلثِ هذت تحص -در قبلت حذاکثز دٍرُ-یوسبلً یک یٍاحذ درٍس ججزاً 12ثِ اساي ّز سبل است ) 3ٍ حذاکثز سبل  2حذاقل  یلطَل دٍرُ تحص -4

 .ًخَاّذ ثَد یزپذ اهکبى یلیالتحص فبرغاًجبم هزاحل  صَرت یيا یزگزدد، در غ یترعب یلیتحص سٌَات ضَد سقف هجبس یه یذتأک یبىثِ داًطجَ ضَد( یه

 یلیجشٍ سٌَات تحص یٍ هذت هزخص یذثب کست هَافقت داًطگبُ استفبدُ ًوب یلیتحص یهزخص یوسبلً یکتَاًذ حذاکثز اس  یارضذ ه یداًطجَي کبرضٌبس -5

 .(یزدقزار گ یهَردثزرس یتب در ضَراي آهَسض یلثِ آهَسش تحَ از شروع ترم یشپ ماه یک یدرخواست مرخص)ضَد  یداًطجَ هحسَة ه

 .گزدد یه یٍِي عذم هزاجعِ هحسَة ضذُ ٍ هطوَل پزداخت ضْز یتٍضع یذ،داًطجَ در سهبى اًتخبة ٍاحذ اقذام ثِ اخذ درٍس ًٌوب کِ یدرصَرت -6

ترم ابتدای ًبهِ اس  ٍ ثجت هَضَع پبیبى ارائه پروپوزالکٌٌذ ٍ ًیش  پیشنهادخَد را ثِ گزٍُ حسبثذاري  اساتید راهنمای و مشاور، دو ترم درثبیست  داًطجَیبى هی -7

 خَاّذ ثَد.پذیز  اهکبى ّب ًبهِ یبىثب هزاجعِ ثِ سبهبًِ پب سوم

( 1) در طی تحصیل خَد ثگذراًٌذ: ٍاحذ 2ثِ ارسش پیص ًیبس سیز ثِ عٌَاى درٍس عٌَاى درس را اس هیبى  3اًذ  داًطجَیبى داراي کبرضٌبسی غیزهزتجط هَظف -8

 ( تحقیق در عولیبت.5)ٍ یب ( هذیزیت هٌبثع اًسبًی 4) ،سیستن اطالعبت هذیزیت (3)، هذیزیت هبلی( 2) ،ذیزیت رفتبر سبسهبًیه

 

  

 و مدیریت گروه حسابداری

نیمسالدوم نیمسالاول

 درس نوع نام درس کد درس
 تعداد واحد

 درس نوع نام درس کد درس
 تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 - 2 اصلی گیزی کبربزد تئوری تصوین 9081160 - 2 پبیه هذیزیت استزاتژیک پیطزفته 9081168

9081161 
هبی سبسهبى و هذیزیت  نظزیه

 پیطزفته
 9081168 - 2 پبیه

هبی  ضنبسی پژوهص کبربزد روش

 کیفی و آهیخته در هذیزیت
 - 2 اصلی

 - 2 اصلی ببساریببی و هذیزیت ببسار پیطزفته 9081169 - 2 پبیه هذیزیت هنببع انسبنی پیطزفته 9081168

 - 2 اصلی کننذه هذیزیت رفتبر هصزف :908116 - 2 پبیه تحلیل آهبری 9081168

 - 2 اصلی هذیزیت تبلیغبت و بزنذ 9081186     

 01 جوع واحذهب  8 جوع واحذهب

 نیمسالچهارمنیمسالسوم

 درس نوع نام درس کد درس
 تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 8 - عولی نبهه یبىپب 0 - 2 پبیه اخالق و احکبم کسب و کبر 9081868

      - 2 تخصصی هذیزیت استزاتژیک ببساریببی 9081888

9081881 
هذیزیت ارتببطبت هطتزی و عولکزد 

 ببساریببی
 4 جوع واحذهب - 2 تخصصی

  - 2 تخصصی ببساریببی صنعتی و خذهبت 9081888

9081888 
اصول هذاکزات، هکبتببت و 

 قزاردادهبی تجبری
 - 2 تخصصی
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