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لیست دروس رشته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب
دكتر سودابه جلیلی : مدیر گروه

Jaliliconnect@gmail.com 
درٍس جبزاًی  تعذاد ٍاحذ درٍس جبزاًی تعذاد ٍاحذ

 ٍاحذ 2

ٍاحذ 2

  ٍاحذ2

تحقیق در عولیات     

اقتصاد خزد ٍکالى 

 حسابذاری هالی

 ٍاحذ 2

 ٍاحذ 2

ٍاحذ 2

  ٍاحذ2

   آهار کاربزدی پیطزفتِ

رٍش تحقیق پیطزفتِ 

سباى تخصصی پیطزفتِ 

 هْارت ّای عوَهی هذیزیت 

 (اًتخاب درٍس با ًظز هذیز گزٍُ خَاّذ بَد). ٍاحذ بگذراًذ12 ٍاحذ جبزاًی ٍ داًطجَیاى غیز هزتبط بایذ 6داًطجَیاى هزتبط بایذ 

 تزم اٍل

 هطتزک- اصلی 

 هطتزک- اصلی 

 هطتزک- اصلی 

جبزاًی 

جبزاًی 

جبزاًی 

 ( ٍاحذ عولی 1- ًظزی 2) ٍاحذ3

  ٍاحذ2

  ٍاحذ2

  ٍاحذ2

  ٍاحذ2

  ٍاحذ2

 (باکارگاُ آهَسضی)دیذگاُ استزاتژیک : هذیزیت ساسهاًْای پیچیذُ 

 حسابذاری هذیزیت

هذیزیت هالی ٍ اتقتصاد هذیزیت 

آهار کاربزدی پیطزفتِ 

 رٍش تحقیق پیطزفتِ

 سباى تخصصی پیطزفتِ

 تزم دٍم

هطتزک  - اصلی

هطتزک  - اصلی

هطتزک  - اصلی

هطتزک  - اصلی

 هطتزک - اصلی

 ٍاحذ 2

 ٍاحذ 2

 ( ٍاحذ عولی 1- ًظزی 1) ٍاحذ2

 ٍاحذ 2

 ( ٍاحذ عولی 1- ًظزی 2) ٍاحذ3

هذیزیت طزحْای تَسعِ 

باسرگاًی بیي الوللی 

 (باکارگاُ آهَسضی )سیستن ّای اطالعات هذیزیت 

باساریابی  

 (با کارگاُ آهَسضی )تحلیل رفتاری ٍ هذیزیت هٌابع اًساًی  

 (گزایص هذیزیت استزاتژیک)تزم سَم 

هطتزک  - اصلی

 

 تخصصی

 تخصصی

 تخصصی

 تخصصی

  ٍاحذ2

 

  ٍاحذ3

  ٍاحذ2

  ٍاحذ2

  ٍاحذ2

هسائل جاری هذیزیت اجزایی ٍاحذّای تَلیذی، خذهاتی ٍ طزحْای 

 (سوپَسیَم)عوزاًی 

هذیزیت تحَل ٍ اجزای بزًاهِ ّای استزاتژیک *

 بزًاهِ ریشی استزاتژیک*

 تحلیلی اس استزاتژیْای ساسهاًی هَفق ٍ ًاهَفق**

 تحلیل هحیط داخلی ٍ بیي الوللی **

 (**ٍ*) ٍاحذ تخصصی بِ اًتخاب هذیزگز7ٍُارائِ 
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 ٍاحذ 33:کل با پایاى ًاهِ بذٍى احتساب درٍس جبزاًی ٍاحذ 6:پایاى ًاهِ ٍاحذ 7: درٍس تخصصی گزایطْا ٍاحذ 20:هطتزک- درٍس اصلی

 

 (گزایص هذیزیت تَلیذ ٍ عولیات )تزم سَم 

هسائل جاری هذیزیت اجزایی ٍاحذّای تَلیذی، خذهاتی ٍ طزحْای 

 (سوپَسیَم)عوزاًی 

هذیزیت تَلیذ ٍ عولیات پیطزفتِ * 

پژٍّص عولیاتی پیطزفتِ * 

هذیزیت ٍاحذّای خذهات  **

اقتصاد هٌْذسی  **

  ٍاحذ2

 

 ٍاحذ3

  ٍاحذ2

  ٍاحذ2

  ٍاحذ2

 هطتزک- اصلی 

 

 تخصصی

 تخصصی

 تخصصی

 تخصصی

 (**ٍ*) ٍاحذ تخصصی بِ اًتخاب هذیزگز7ٍُارائِ 

 (گزایص هذیزیت باساریابی ٍ صادرات  )تزم سَم 
هسائل جاری هذیزیت اجزایی ٍاحذّای تَلیذی، خذهاتی ٍ طزحْای 

 (سوپَسیَم)عوزاًی 

هذیزیت استزاتشیک باساریابی  * 

هسائل باساریابی بیي الوللی ٍ صادرات * 

تحقیقات باساریابی  **

ارتباطات باساریابی **

  ٍاحذ2

 

 ٍاحذ 3

    ٍاحذ2

   ٍاحذ2

 ٍاحذ 2

هطتزک - اصلی 

 

تخصصی 

تخصصی 

تخصصی 

تخصصی 

 (**ٍ*) ٍاحذ تخصصی بِ اًتخاب هذیزگز7ٍُارائِ 

 (توام گزایطْا  )تزم چْارم 

ٍاحذ 6پایاى ًاهِ                                                                                                         


