
   بسمه تعالي                                                                                                              

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 غيرانتفاعي مهرآستانموسسه آموزش عالي غيردولتي و 

 تجارت الکترونيکي – مدیریت بازرگانيارشد برنامه پيشنهادي دروس دوره کارشناسي 

 

 جبرانی:

 توضیحات نوع واحد عنوان درس کد درس

 برای دانشجویانی که در کارشناسی نگذرانده اند. جبرانی 2 زبان تخصصی 310111

 برای دانشجویانی که در کارشناسی نگذرانده اند. جبرانی  2 مبانی سازمان و مدیریت 310112

 برای دانشجویانی که در کارشناسی نگذرانده اند. جبرانی 2 مدیریت رفتار سازمانی 310113

 برای دانشجویانی که در کارشناسی نگذرانده اند. جبرانی 2 تحقیق در عملیات 310114

 برای دانشجویانی که در کارشناسی نگذرانده اند. جبرانی 2 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 310115

 برای دانشجویانی که در کارشناسی نگذرانده اند. جبرانی 2 مدیریت منابع انسانی 310116

 برای دانشجویانی که در کارشناسی نگذرانده اند. جبرانی 2 مدیریت کیفیت و بهره وری 310117

 دانشجویانی که در کارشناسی نگذرانده اند.برای  جبرانی 2 مدیریت مالی 310118

 

 :ترم اول

 گذراندن این درس برای کلیه دانشجویان الزامی است. جبرانی الزامی 2 جبرانی-آمار کاربردی 310119

 گذراندن این درس برای کلیه دانشجویان الزامی است. جبرانی الزامی 2 جبرانی-سیستم اطالعاتی مدیریت پیشرفته 310120

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در  310333

 مدیریت

  اصلی 2

  پایه 2 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 310222

  پایه 2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 310223

 

 :دومترم 

  اصلی 2 بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 310334

  اصلی 2 مدیریت تبلیغات و برند 310335

  اصلی 2 مدیریت رفتار مصرف کننده 310336

  پایه 2 اخالق و احکام کسب و کار 310224

  پایه 2  مدیریت استراتژیک پیشرفته 310225

  پایه 2 تحلیل آماری 310226

 

 وم:سترم 

  اصلی 2 کاربرد تئوری تصمیم گیری 310337

  تخصصی 2 تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته 310444

  تخصصی 2 طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی 310445

 قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی 310446

 الکترونیکی

  تخصصی 2

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت  310447

 الکترونیکی

  تخصصی 2

 

 :چهارمترم 

  پایان نامه 4 نامه پایان 310602

 

 )به غیر از دروس جبرانی(. واحد پایان نامه الزامی است 4و دروس تخصصی واحد  8، اصلیواحد دروس  10پایه، واحد دروس  10گذراندن -1

 گذراندن دروس جبرانی فوق در ابتدای دوره الزامی است. -2

 


