
 

  دوره ھای مجازی ١٤٠١-١٤٠٢سال تحصیلی  اول انتخاب واحد نیمسال
  ١٢/٠٦/١٤٠١ الی    ٠٥/٠٦/١٤٠١: تاریخ انتخاب واحد 

 
 http://ems.ut.ac.irبھ آدرس اینترنتی  مراجعھ کنید : آموزشجامع  سامانھ بھبرای انتخاب واحد 

انتخاب برای  سپس(جدول پایین صفحھ)  شھریھ دروس؛ قبل از انتخاب واحد باید پرداخت شود، توجھ داشتھ باشید کھ *
  طبق مراحل زیر عمل کنید: واحد

 ثبت نام . ١
 ثبت نامعملیات  . ٢

 ) (وارد کردن شماره دانشجویی ثبت نام اصلی . ٣

  مورد نظر را وارد کنید تا در قسمت پایین صفحھ قابل مشاھده باشد . و کد ارائھ درس کد درس  . ٤

وقتی نشانگر کامپیوتر را روی عنوان درس قرار می  -* توجھ داشتھ باشید درس مربوط بھ دوره ھای الکترونیکی باشد 

درسی اعالم شده  و کد ارائھ درسی را کھ در برنامھ -دھید واژه (غیر حضوری با آموزش الکترونیکی) درج شده است 

  ، انتخاب نمایید. در صورتی کھ در دوره ھای حضوری ثبت نام کنید انتخاب واحد شما معتبر نخواھد بود. 

خود بھ سامانھ مرکز  "دروس دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی چھار ترم"برای اطالع از ، * دانشجویان گرامی 
و از منوي دانشکده هاي همکار وارد سامانه دانشکده  مراجعھ http://utec.ut.ac.irبھ آدرس آموزشھای الکترونیکی 

  . ببنید را خود گرایش	دروسشده و معرفی رشته هاي تحصیلی تحصیل در دوره کارآفرینی وارد منوي  پنلکارافرینی شوید. در 

اعمال تغییرات کھ در قسمت سمت راست پایین صفحھ قرار دارد کلیک کنید تا پس از انتخاب کلیھ واحدھا روی دکمھ 
 دروس برای شما ثبت شود.

 .ده است درج ش) ٤٠١١ دروس(جدول در  نیمسال جاری ارائھ شده در لیست دروس . ٥

 واحد نیمسال محسوب نمی شود) ٨واحد می باشد.(کمتر از  ٨و حداقل  ١٤ حداکثر ترمھر واحد قابل اخذ در تعداد  . ٦

الزم بھ ذکر است دروس ارائھ شده در ترم آینده در نیمسال ھای بعدی بھ ھیچ وجھ ارائھ نمی شود ، با توجھ بھ  . ٧

دانشجویان موظف ھستند کلیھ دروس ؛ آفرینی و تغییرات اعمال شده در دروس ربازنگری برنامھ درسی رشتھ کا

 ارائھ شده را اخذ نمایند. 

و یا موفق بھ گذراندن مسال ھای گذشتھ انتخاب نکرده ی را در نیدر صورتی کھ درس:  قابل توجھ دانشجویان ترم آخر* 
(خانم آموزش بھ کارشناس ch_aminpour@ut.ac.ir از طریق ایمیل ؛ ارائھ نشده استنیز نشده اید و در این نیمسال  آن

   اطالع دھید. امین پور)
 شھریھ : *

در غیر این صورت سیستم بھ دانشجو اجازه انتخاب واحد  ؛ * شھریھ دروس باید قبل از انتخاب واحد در سیستم ثبت شود
  نمی دھد.

  باید بدھی خود را تسویھ نمایید.، * در صورتی کھ برای نیمسال قبل بدھکار ھستید 
  طبق مراحل زیر عمل کنید:  پرداخت شھریھبرای  

 شھریھ . ١
 پرداختھای الکترونیکی . ٢
 .وارد صفحھ پرداخت اینترنتی شوید کلیلک کنید تا روی آرم بانک . ٣

چون بازگشت شھریھ اضافی مبالغ اضافی خودداری نمایید ؛ از واریز خواھشمند است در پرداخت شھریھ دقت نمایید . 
 امکان پذیر نیست .

 
  :شھریھ در جدول ذیل ذکر شده است  مبالغ

 
  تخصصی-اختیاری-برای ھر درس اصلیشھریھ   شھریھ دروس جبرانی  شھریھ ثابت  

  لایر ۵،٠٠٣،۵٧٢  لایر ٣،٢٩٠،۴٣٨  لایر ٨٫٧٥٢٫٥٦٤  ٩٩ورودی مھر 
  لایر ٧٫٤٨٠٫٣٤٠  لایر ٣٫٨٣٩٫٥٤٨  لایر١٣٫٠٨٥٫٠٨٣  ١٤٠٠ورودی مھر 

 

  می باشد. ٢٧/٦٠/١٤٠١از تاریخ  ١١٤٠-٢١٤٠اول شروع کالس ھای نیمسال 

 

   



  ١٤٠١-١٤٠٢ اول نیمسال جدول دروس

  

  (ویژه دانشجویان ترم آخر) -دوره آموزش محوردروس 

  واحد ) اخذ کند. ٨درس اختیاری (معادل  ٤ھر دانشجو در طول دوره تحصیلی فقط می تواند  *
 واحد می توانید درس بگیرید. ٤در صورتی کھ دروس گرایش دیگری را بھ عنوان درس اختیاری اخذ می کنید فقط تا سقف * 

  

  دروس مشترک بین  کلیھ گرایش ھا 

  

  گرایش کسب و کار

  گرایش سازمانی

  

  گرایش فناوری

  تاریخ امتحان کد ارائھ  ساعت  روز  نام استاد نام درس کد درس
  ١/١١/١٤٠١ ٠١  ١٠-١٢ شنبھ دو دکتر صادقی  کسب و کار در اسالممدیریت   ٦٦٠١٣٠٤
 ٢٤/١٠/١٤٠١ ٠١  ١٧-١٩ شنبھ یک دکتر عزیزی  مدیریت تیم ھای کارآفرینی  ٦٦٠١٠٧٩

  تاریخ امتحان کد ارائھ  ساعت  روز  استاد نام نام درس کد درس

٦٦٠١٢٠٧  
استراتژیک مدیریت 

  کارآفرینی

  ٠٧  ١٧-١٩  شنبھ  دکتر مبینی 
  ٠٥  ١٥-١٧  دوشنبھ  دکتر داوری  ٢٦/١٠/١٤٠١

  ٠٦  ١٥-١٧  دوشنبھ  دکتر عربیون

  رفتار سازمانی ٦٦٠١٢٠١

  دکتر مبارکی
  ٠١ ١٧-١٩  شنبھ 

٢٢/١٠/١٤٠١  
 ٠٢ ١٧-١٩  یکشنبھ

  ٠٤  ١٥-١٧  یکشنبھ  دکتر زالی
٠٥  ١٧-١٩ 

  ٠٣  ١٣-١٥  شنبھ  دکتر نیک رفتار

  الگوھای تصمیم گیری  ٦٦٠١٢٠٤

 ٠٢  ١٠-١٢  یکشنبھ   دکتر ایمانی پور

٢/١١/١٤٠١  
 ٠٣  ١٧-١٩  یکشنبھ  دکتر عربیون 

 ٠٤  ١٠-١٢  دوشنبھ 
 ٠١  ١٠-١٢  یکشنبھ   دکتر چیت ساز

  تاریخ امتحان کد ارائھ  ساعت  روز  نام استاد نام درس کد درس

٦٦٠١٢١١  
مدیریت کسب و کارھای 

  کوچک
  ٢٩/١٠/١٤٠١  ٠٢  ١٠-١٢  شنبھ سھ   دکتر داوری

  ٦/١١/١٤٠١ ٠١  ١٣-١٥  شنبھ  سجادیدکتر   مدیریت زنجیره تامین  ٦٦٠١٢٦٠
  ٣/١١/١٤٠١  ٠٢  ١٣-١٥  دوشنبھ   ایمانی پوردکتر   استقرار کسب و کار  ٦٦٠١٢٠٨

  تاریخ امتحان کد ارائھ  ساعت  روز  نام استاد نام درس کد درس

٦٦٠١٢٦٤  
مدیریت فرایند و اجرای پروژه 

 ھای کارآفرینی
  ٠٢  ١٥-١٧  شنبھیک  ضیاءدکتر 

٢٩/١٠/١٤٠١  

٦٦٠١٢١٣  
مدیریت نوآوری و تکنولوژی 

 سازمانی
  ٣/١١/١٤٠١ ٠٢  ١٧-١٩  شنبھ دو  دکتر سخدری

  ٦/١١/١٤٠١ ٠١  ١٠-١٢  شنبھ   دکتر زالی   کارآفرینی سازمانی  ٦٦٠١٢٦٣

  تاریخ امتحان کد ارائھ  ساعت  روز  نام استاد نام درس کد درس

٦٦٠١٢٥٣  
میگون دکتر  طراحی محصول

 پوری
 ٠١  ١٥-١٧  شنبھ سھ 

٢٩/١٠/١٤٠١  



  

  گرایش گردشگری

  

  گرایش توسعھ 

  

  گرایش کسب و کار الکترونیک 

  

  گرایش بین الملل 

  

٦٦٠٥٠١٦ 
بازاریابی و تجاری سازی دانش و 

  فناوری
دکتر حجازی 
و دکتر خوش 

 اخالق

  ٣/١١/١٤٠١ ٠١  ١٠-١٢  شنبھ دو

٦٦٠٥٠١٧  
مدیریت در سازمانھای دانش 

  محور
  ٦/١١/١٤٠١ ٠٢  ١٠-١٢  یکشنبھ  یدکتر اکبر

  تاریخ امتحان کد ارائھ  ساعت  روز  نام استاد نام درس کد درس

٦٦٠١٢٩٩  
ایجاد کسب وکار در 

 گردشگری 
٢٩/١٠/١٤٠ ٠٢  ١٠-١٢  شنبھ   دکتر نیک رفتار

١  
  ٦/١١/١٤٠١ ٠٢  ١٥-١٧  شنبھ  سجادیدکتر   زنجیره تامین در گردشگری  ٦٦٠١٣٠٠
  ٣/١١/١٤٠١  ٠٢  ١٧-١٩  شنبھ  دکتر حسینی نیا  نظریھ ھای گردشگری ٦٦٠١٠٨٣

  تاریخ امتحان کد ارائھ  ساعت  روز  نام استاد نام درس کد درس
  ٣/١١/١٤٠١ متعاقبا اعالم مي شود  مزیت رقابتی /منطقھ ایی  ٦٦٠١٢٦٧
  ٦/١١/١٤٠١ ٠٢ ١٠-١٢  شنبھ یک محمدیدکتر   توسعھ فرصت ھای کارآفرینی  ٦٦٠١٢٦٩
  ٢٩/١٠/١٤٠١  ٠٢  ١٧-١٩  شنبھ یک  دکتر پاداش  توسعھ اقتصادی ٦٦٠١٠٩٤

  تاریخ امتحان کد ارائھ  ساعت  روز  نام استاد نام درس کد درس

  ٢٩/١٠/١٤٠١ ٠٢  ١٥-١٧  دوشنبھ   دکتر زارعی دولت الکترونیک ٦٦٠١٠٩٦

٦٦٠١٢٩٢ 
دکتر   تجارت الکترونیک

  سیدامیری
  ٣/١١/١٤٠١ ٠٢  ١٥-١٧  یکشنبھ 

٦٦٠١٢٩٣  
مدیریت پروژه ھای کسب و کار 

  الکترونیک
  ٦/١١/١٤٠١ ٠٢ ١٧-١٩ دوشنبھ   دکتر زارعی

  تاریخ امتحان کد ارائھ  ساعت  روز  نام استاد نام درس کد درس

  ٢٩/١٠/١٤٠١ ٠٢  ١٣-١٥  شنبھ   دکتر محمدی کارآفرینی در بازار جھانی ٦٦٠١٠٨٩

  ٦/١١/١٤٠١ ٠٢  ١٥-١٧  سھ شنبھ   دکتر رضوانی  تجارت و بازاریابی بین الملل ٦٦٠١٢٩٧
  ٣/١١/١٤٠١  ٠٢  ١٠-١٢  یکشنبھ   دکتر ضیاء  کارآفرینی بین المللفرصتھای   ٦٦٠١٢٩٤


