آرایص تزهی دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ هذیزیت ببسرگبًی – گزایص ببساریببی داًطگبُ آساد اسالهی سپیذاى
درٍس پیطٌیبس
-1سببى تخػػی پیص ًیبس ٍ2احذ

درٍس تخػػی اغلی

درٍس تخػػی
-1هذیزیت هٌببع اًسبًی پیطزفتِ

ٍ 2احذ

-1تحقیقبت ببسار یببی

-2ریبضی پیص ًیبس ٍ 2احذ

-2تئَریْبی هذیزیت پیطزفتِ

ٍ 2احذ

-3آهبر کبربزدی پیص ًیبس ٍ 2احذ

-3سیستوْبی اطالعبتی هذیزیت پیطزفتِ ٍ 2احذ

ٍ 2احذ

-2ببسار یببی غٌعتی

ٍ 2احذ

-3رفتبر هػزف کٌٌذُ

ٍ 2احذ

-4هببًی کبهپیَتزٍ کبربزد آى در هذیزیت ٍ 3احذ

-4تحلیل آهبری

ٍ 2احذ

-4سویٌبر در هسبئل ببساریببی

ٍ2احذ

-5هببًی سبسهبى ٍ هذیزیت ٍ 3احذ

-5هذیزیت استزاتژیک پیطزفتِ

ٍ 2احذ

-5پبیبى ًبهِ

ٍ 6احذ

-6رٍش تحقیق پیطزفتٍِ3احذ

-6ببسار ضٌبسی ٍ هسبیل ببسار یببی

ٍ 2احذ

-7هذیزیت رفتبر سبسهبًی ٍ 3احذ

-7هذیزیت رفتبر سبسهبًی پیطزفتِ

ٍ 2احذ

-8تحقیق در عولیبت ٍ 3احذ

-8حسببذاری هذیزیت

ٍ 2احذ

-9تجشیِ ٍ تحلیل ٍ طزاحی سیستن ٍ 3احذ

-9تحقیق در عولیبت پیطزفتِ

ٍ 2احذ

-11هذیزیت هٌببع اًسبًی ٍ 3احذ

-11اقتػبد هذیزیت

ٍ 2احذ

اخذ ٍ 6احذ درسی جْت داًطجَیبى بب هذرک کبرضٌبسی ًیوِ

اخذ کلیِ درٍس (ٍ21احذ)الشاهی است .

اخذ کلیِ درٍس( ٍ14احذ) الشاهی است.

هزتبط یب غیز هزتبط در تزم اٍل بِ تطخیع گزٍُ الشاهیست.

-1داًطجَیبى هَظف ّستٌذ پس اس پبیبى ًیوسبل اٍل ٍ قبل اس ًیوسبل چْبرم هَضَع پبیبى ًبهِ بِ تبییذ گزٍُ
تخػػی رسبًٌذ ٍ پزٍ پشال آى را ارائِ دّذ.
-2حذاقل ًوزُ قبَلی در توبم درٍس اغلی ٍجبزاًی  12هی ببضذ.
-3حذاقل ٍاحذ اًتخببی در ّز ًیوسبل  ٍ 8حذاکثز ٍ 14احذ هی ببضذ
-4داًطجَیبًی کِ در هقطع کبرداًی یب کبرضٌبسی درس ٍغیت ًبهِ اهبم (رُ) را ًگذراًذُ اًذ هلشم بِ اخذ ایي
درس هی ببضٌذ
-5در غَرتی کِ هعذل کل داًطجَ سیز  14ببضذ داًطجَ حق دفبع اس پبیبى ًبهِ را ًذارد(.هزاجعِ داًطجَ جْت
استفبدُ اس هبدُ  14جْت تزهین هعذل).
-6تب سهبًی کِ داًطجَ دفبع اس پبیبى ًبهِ را اًجبم ًذادُ است هَظف است بز اسبس تقَین داًطگبّی در ًیوسبلْبی
بعذ ًیش آى را ثبت ًبم ًوبیذ.
-7اخذ درس پبیبى ًبهِ هٌَط بِ گذراًذى درٍس جبزاًی-تخػػی-تخػػی اختیبری هی ببضذ در خػَظ
داًطجَیبى بب ضزایط اخذ پبیبى ًبهِ ّوشهبى بب درٍس ببقیوبًذُ در تزم سَم یب چْبرم
غزفب بب هجَس هذیز گزٍُ اهکبى پذیز است.
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