
 دانشگاه پیام نور
 برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجرِایي 

 ورودی نیمسال دوم  و بعد از آن ۹۲-۹۳سال تحصیلی 
۹٥-۹٦سال تحصیلی   

 
 121846کد رشته : 

 
 اول ترم

 

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

1 1218251 
(مدیریت  تخصصیزبان ٭

 اجرایی)
 اجباري جبرانی   3

2 1218229 
سازمانهاي پیچیده دیدگاه 

 اتژیکراست
 اصلی   2

3 1218230 
تحلیل رفتار ومدیریت منابع 

 انسانی
 اصلی   2

 اصلی   2 حسابداري مدیریت 1218231 4

 اصلی   2 مدیریت مالی واقتصاد مدیریت 1218232 5

    11 جمع واحد  

   .گذراندن درس زبان تخصصی به عنوان درس جبرانی براي کلیه دانشجویان این رشته الزامی است  ٭
 

 ترم دوم 

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 اصلی   2 مدیریت تکنولوژي و نوآوري 1218233 1

 اصلی   2 هاي توسعهمدیریت طرح 1218234 2

 اصلی   2 مدیریت بازاریابی 1218235 3

 اصلی  1 1 سیستمهاي اطالعاتی مدیریت 1218236 4

 اصلی   2 بازرگانی بین الملل 1218237 5

   10 جمع واحد  

          
                                                              ترم سوم  

 

 نام درس کد درس فیرد
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

 اصلی  1 1 مهارتهاي عمومی مدیریت 1218238 1

 اصلی   2 ئل  جاري مدیریتمسا 1218239 2

 گرایشی   2 مدیریت استراتژیک بازاریابی 1218243 3

 گرایشی   2 یابیتحقیقات بازار 1218244 4

 گرایشی   2 ارتباطات بازار یابی 1218245 5

    10 جمع واحد  

 
و تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشي    

 



 دانشگاه پیام نور
 برنامھ ارائھ دروس کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت اجرِایي 

 ورودی نیمسال دوم  و بعد از آن ۹۲-۹۳سال تحصیلی 
۹٥-۹٦سال تحصیلی   

 
 ترم چهارم ( فقط مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور )

 نام درس کد درس ردیف
 واحد
 نظري

 واحد
 عملی

 نوع درس پیش نیاز

    4 پایان نامه 1111296 1

    4 جمع واحد  

 
ع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.* درس سمینار (تحقیق و تتب  

 
 )ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نوع درس نیاز پیش عملی

  2 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) * 1218367 1
کلیه بعد از گذراندن 

دروس جبرانی 
 مربوطه

 سمینار

 تخصصی   2 روش تحقیق پیشرفته 1218373 2

   4 جمع واحد  

 * درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.
 

  ییدروس جبرانی براي دارندگان مدرك کارشناسی مرتبط با رشته مدیریت اجرا
 هاي پژوهش محور و آموزش محور) (براي کلیه شیوه

را  2فارغ التحصیالن رشته مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بازرگانی و حسابداري در صورتیکه همه دروس جبرانی در جدول شماره  .۱
 گذرانده باشند نیازي به گذراندن دروس جبرانی ندارند .

 ) ذکر شده باشد،  قابل قبول است .1در صورتیکه با عنوان (جدول شماره  درس جبرانی ذیل در رشته هاي مرتبط .۲

 > 1جدول شماره  <                                                                  

 
 دروس جبرانی براي دارندگان مدرك کارشناسی غیرمرتبط با رشته مدیریت اجرایی

 (برحسب مورد با توجه به ریز نمرات کارشناسی مشخص خواهد شد)( براي کلیه شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )
 > 2جدول شماره  <

 واحد عنوان درس کد درس ردیف
 نظري

 2 روش تحقیق در مدیریت(در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی) 1237006 1
 3 (در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی)1آمار و کاربرد آن در مدیریت  1117141 2
 3 زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)  1218251 3
 3 1ياصول حسابدار 1214066 4

 11 یازده واحد  جمع واحد 
 

عنوان درس گذرانده شده در مقطع  ردیف
 کارشناسی

قابل تطبیق با دروس جبرانی در  کد درس
 مقطع ارشد

 ) 1آمار و کاربرد آن در مدیریت( 1117141 واحد)4واحدي ( 2بصورت دو تا درس آمار  را  1
 واحدي) 3( 

و تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشي    
 


	کد رشته : 121846
	ترم اول
	رديف
	واحد

	نظري
	نوع درس

	2
	4
	5
	رديف
	واحد

	نظري
	نوع درس

	2
	3
	4
	5
	جمع واحد

	رديف
	نام درس
	واحد

	نظري
	نوع درس

	1
	2
	3
	4
	5
	جمع واحد

	رديف
	نام درس
	واحد

	نظري
	نوع درس

	1
	رديف
	پيشنياز



