
  

  

  

  )1400مقطع کارشناسی ارشد ( ورودي  01-02برنامه کالسی نیمسال اول  سال تحصیلی 

  دانشجویان محترم قبل از انتخاب واحد به نکات ذیل توجه فرمایند.

 28واحد )که در مجموع   10واحد ) تخصصی (  4واحد) اختیاري(  14تعداد کل واحدهاي قابل اخذ در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد شامل ( اصلی(  -

باشد . ( الزم به مبانی کارافرینی ) می  –بازاریابی و تحقیقات بازار  –حقوق بازرگانی  –واحد شامل دروس ( مدیریت مالی  8واحد می باشد. دروس جبرانی 

  واحد قابل اخذ می باشد .) 28یاداوري است دروس جبرانی مازاد بر 

  واحد یک ترم تحصیلی محسوب نمی شود. 8واحد( اصلی و تخصصی) می باشد دانشجویان توجه نمایند، اخذ واحد کمتر از  8حداقل واحد هاي انتخابی  -

 باشد. 14میانگین معدل کل و ترم نباید کمتر از  -

 واحد می باشد. 14ثر واحد قابل اخذ حداک -

ان انتخاب دانشجویان دوره نوبت دوم ضمن پرداخت بدهیهاي قبلی ، شهریه نیمسال جدید را قبل از انتخاب واحد  به طور کامل پرداخت نمایند تا در زم -

 واحد با مشکل مواجه نشوند.

انشجویان ذکور و تاییدیه تحصیلی دانشجویان به دانشکده وصول نشده باشد مجاز ، چنانچه معافیت تحصیلی د 1400پیرو اطالعیه هاي قبلی ورودي هاي  -

 .به انتخاب واحد نخواهند بود 

ي یاداور می شود چنانچه دانشجویی در درس اختیاري غیبت ، حذف پزشکی و حذف اضطراري می نماید موظف به گذارندن همان درس می باشد و به جا -

 ري اخذ نماید.آن نمی تواند درس اختیاري دیگ



 اخذ درس مدیریت استراتژیک دکتر مبینی منوط به گذراندن درس تحلیل محیط با ایشان می باشد.  -

درخواست خود را ارسال  fa.ghazinasab@ut.ac.ir دانشجویان عزیز در صورت بروز  هر گونه مشکل آموزشی می توانید از طریق ایمیل به آدرس  -

 نمایید.

 .درس اخذ نمایند 2واحد درس اختیاري یعنی  4دانشجویان در طول دوره تحصیلی الزم است  -

در نیمسالهاي  آینده دروس ارائه شده در ترم  با توجه به بازنگري برنامه درسی رشته کارافرینی و تغییرات ایجاد شده  در دروس ،  ذکر است به  الزم -

 دروس ارائه شده در ترم جاري را اخذ نمایند. ، یچ وجه ارائه نخواهد شد . دانشجویان موظفند بعدي به ه

 در صورتی که درسی را نگذرانده و در برنامه ارائه شده وجود ندارد از طریق ایمیل به کارشناس دوره حضوري اطالع دهید.  -

 می باشد. 27/6/1401از  00-01شروع کالسهاي نیمسال اول سال تحصیلی  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دروس  اصلی مشترك بین همه گرایشها

  

  

  

  

  کد ارائه  ساعت  روز  استاد  شماره دس  نام دروس  گرایش

  دروس اصلی مشترك بین همه گرایشها 

  6601205  طراحی و تدوین طرح کسب و کار

  1  12-10  سه شنبه  دکتر احمد پور 

  2  17-15 یکشنبه  دکتر کاظمی 

  3  10-8 دوشنبه   دکتر عربیون 

  

  1  17-15 یکشنبه  دکتر یدالهی   6601242  تشخیص فرصت

  

  6601207  مدیریت استراتژیک

  1  10-8 یکشنبه  دکتر مبینی 

  2  12-10 شنبه  دکتر طالبی 

  3  10-8 دوشنبه  دکتر داوري  

  4  19-17  شنبه   دکتر طالبی 

  

  1  12-10 یکشنبه  دکتر باقري  6601243  تئوري کارافرینی

 

  6601245  روش تحقیق 
 1  17-15  شنبه   دکتر زالی

  2  12-10  سه شنبه   دکتر حسینی



  

  

  دوره هاي حضوري 

 )1400گروه سازمانی (ورودي  01- 02برنامه کالسی نیمسال اول 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کد ارائه  ساعت  روز  استاد  شماره درس  نام دروس  گرایش

  تخصصی )سازمانی (دروس 

  1  10-8  یکشنبه   ضیادکتر   6601264  مدیریت فرایند و اجراي پروژه هاي کارآفرینی 

  1  10-8 سه شنبه  دکتر سخدري   6601213  مدیریت نوآوري و تکنولوژي سازمانی 

  1  19-17 سه شنبه  دکتر زالی   6601262  کارآفرینی سازمانی 

  

  بین الملل ( دروس تخصصی )

  1  15-13 دوشنبه   دکتر محمدي   6601089  کارآفرینی در بازار جهانی 

  1  19-17 یکشنبه  دکتر ضیا   6601294  فرصتهاي کارافرینی بین الملل 

  1  17-15  دوشنبه  دکتر رضوانی   6601297  تجارت و بازاریابی بین الملل 

  

کسب و کار الکترونیکی ( 

  دروس تخصصی )

  1  10-8 یکشنبه   دکتر زارعی   6601096  دولت الکترونیک 

  1  15-13 سه شنبه  دکتر سید امیري   6601292  تجارت الکترونیک

  1  12-10 یکشنبه  زارعی دکتر 6601293  مدیریت پروژه هاي کسب و کار الکترونیک



 

  

  

  دوره هاي حضوري

 )1400(ورودي گروه فناورانه  01- 02برنامه کالسی نیسمال اول سال تحصیلی  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کد ارائه  ساعت  روز  استاد  شماره درس  نام دروس  گرایش

  فناوري 

  ( دروس تخصصی )

  1  12-10  یکشنبه   دکتر حجازي   6601248  کارآفرینی در فناوریهاي نوین  

  1  12-10 دوشنبه  دکتر معصومی   6601247  مدیریت تحقیق و توسعه 

  1  19-17 یکشنبه  دکتر اکبري   6605017  مدیریت در سازمانهاي دانش محور 



  

  

  دوره هاي حضوري

 )1400(ورودي کسب و کار   گروه 01- 02برنامه کالسی نیمسال اول سال تحصیلی 

  

  

 

  

  

  

  

  کد ارائه  ساعت  روز  استاد  شماره درس  نام دروس  گرایش

  کسب و کار ( دروس تخصصی )

  1  12-10  یکشنبه   دکتر طالبی   6601211  مدیریت کسب و کارهاي کوچک

  1  10-8 یکشنبه   دکتر ایمانی پور   6601208  استقرار کسب و کار

  1  17-15 یکشنبه   جمالیدکتر  6601260  مدیریت زنجیره تامین

  

  

  گردشگري ( دروس تخصصی)

  1  10-8 یکشنبه   دکتر نیک رفتار   6601299  ایجاد کسب و کار گردشگري

  1  17-15 سھ شنبھ   دکتر سالمی   6601083  نظریه هاي گردشگري

  1  15-13 سھ شنبھ    سالمی دکتر   6601300  زنجیره تامین در گردشگري



  دوره هاي حضوري

 )1400(ورودي توسعه کارآفرینی  گروه 01- 02برنامه کالسی نیمسال اول سال تحصیلی 

  

 

  نام دروس  گرایش
  شماره درس

  کد ارائه  ساعت  روز  استاد

توسعه ( دروس 

  تخصصی )

  1  19-17 سه شنبه   دکتر حاج حسینی   6601267  رقابتی / منطقه ايمزیت 

  1  10-8 سه شنبه   دکتر پاداش   6601094  توسعه اقتصادي

  1  15-13 سه شنبه    محمديدکتر  6601269  توسعه فرصتهاي کارافرینی 


