جدول دروس كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي واحد نيشابور
نام و نام خانوادگي:

شماره شناسايي:

درٍس جثزاًي) اجثاري)

درٍس تخصصي
ًام درس

تخشي اس آييي ًاهِ آهَسشي هقطغ مارشٌاسي ارشذ ًاپيَستِ

 2تئوريهبي مذيزيت پيشزفته
تحليل آمبري
3

ًام درس
سيستم هبي اطالعبتي
مذيزيت پيشزفته
سببن تخصصي

2

2

روش تحقيق پيشزفته

2

 4مذيزيت استزاتژيك پيشزفته

2

جمع

6

 5ببسارشنبسي و مسبئل ببساريببي

2

6مذيزيت رفتبرسبسمبني پيشزفته

2

حسببذاري مذيزيت

2

-7داًشجَ هَظف است پس اس پاياى ًيوسال اٍل ٍ قثل اس شزٍع ًيوسال سَم تحصيلي  ،هَضَع پاياى

2

ًاهِ خَد را تا ًظز استاد راٌّوا اًتخاب ٍ در قالة پزٍپَسال تِ گزٍُ ارائِ دّذ.

2

-8داًشجَ هَظف است قثل اس ثثت ًام ّز تزم،اس شزايط اداهِ تحصيل خَد اطالع داشتِ تاشذ.

رديف

ٍاحذ

 1مذيزيت منببع انسبني پيشزفته

2
2

7

 8تحقيق در عمليبت پيشزفته
اقتصبد مذيزيت
9

ًوزُ

رديف

ٍاحذ

ًوزُ

2

.1تؼذاد مل ٍاحذّاي مارشٌاسي ارشذ تا احتساب پاياى ًاهٍِ23احذ(تِ غيز اس درٍس جثزاًي) هي تاشذ.
-3تِ اساي گذراًذى ّز ٍ 13احذ جثزاًي ،يل تزم تحصيلي تِ طَل هذت تحصيل داًشجَ افشٍدُ هي گزدد.
-2داًشجَ در ّز ًيوسال تحصيلي هجاس است تيي  8تا ٍ 11احذ( ٍ تا ٍ 11احذ در صَرت داشتي درس
جثزاًي ٍ تا هجَس متثي هذيز گزٍُ) اًتخاب ًوايذ ٍ حذاقل ًوزُ قثَلي در ّز درس اػن اس جثزاًي ٍ اصلي
 13هي تاشذ.
-1هياًگيي ًوزات درٍس در ّز ًيوسال تحصيلي ًثايذ اس  11موتز تاشذ.اگز هياًگيي ًوزات در دٍ ًيوسال
موتز اس  11تاشذ ،داًشجَ اس اداهِ تحصيل هحزٍم هي گزدد.
-5تِ داًشجَيي مِ داراي هياًگيي مل سيز 11تاشذ ،اجاسُ دفاع اس پاياى ًاهِ دادُ ًوي شَد.
-1هذت هجاس تحصيل در دٍرُ مارشٌاسي ارشذ ًاپيَستِ  ،اس سهاى قثَلي در آسهَىً 1،يوسال تحصيلي
هي تاشذ.

درٍس اصلي
رديف

سال ورود:

تذمز  -1مليِ داًشجَياى تايذ جْت ارائِ تاييذيِ تحصيلي ٍ ريشًوزات هقطغ مارشٌاسي خَد ،در ًيوسال

ًام درس
2مذيزيت سزمبيه گذاريهب

2

تذمز -3افزادي مِ هقطغ قثلي آًْا،مارشٌاسي ًاپيَستِ هي تاشذ،الشاها جْت ارائِ ريشًوزات هقطغ مارداًي

3حقوق ببسرگبني

2

ًيش اقذام ًوايٌذ.

ببسارهب و نهبدهبي مبلي ايزان
4

2

5سمينبر درمذيزيت مبلي

2

ٍاحذ

پبيبن نبمه

6

جمع

32

ًوزُ

اٍل تحصيل اقذام ًوايٌذ.

گذراًذى درس « ٍصاياي اهام» تزاي مساًي
مِ در هقاطغ قثلي تحصيلي داًشگاّي ايي
درس را ًگذراًذُ اًذ،الشاهي هيثاشذ.

تذمز -2در ًيوسال اٍل تحصيلي ،جْت هشخص شذى درٍس جثزاًي ،داًشجَياى تايذ ريشًوزات هقاطغ
قثلي خَد را تِ هذيز گزٍُ ارائِ دٌّذ.
تذمز هْن :داًشجَياى تايذ قثل اس اًتخاب درس پاياى ًاهِ ،تا هزاجؼِ تِ آهَسش ً،سثت تِ رفغ ًَاقص
پزًٍذُ ٍ مسزي هذارك اقذام ًوايٌذ.در صَرت ػذم ارائِ هذارك فَق ،اجاسُ دفاع اس پاياى ًاهِ تِ داًشجَ
دادُ ًوي شَد.

