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  گرایش تجارت الکترونیک  گرایش کارآفرینی  گرایش بازرگانی داخلی
  ترم اول  ترم اول  ترم اول

  پیشرفته مدیریت  سازمان هاي نظریه  پیشرفته مدیریت  سازمان هاي نظریه  سازمان و مدیریت پیشرفته هاي نظریه
  آماري تحلیل  آماري تحلیل  آماري تحلیل

  پیشرفته بازار مدیریت و بازاریابی  پیشرفته بازار مدیریت و بازاریابی  بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
  مدیریت در آمیخته و کیفی هايپژوهش شناسیروش  مدیریت در آمیخته و کیفی هايپژوهش شناسیروش  مدیریت در آمیخته و کیفی پژوهشهاي شناسی روش

  الکترونیکی کار و کسب مدیریت و طراحی  کارآفرینی هاي نظریه و مبانی داخلی نهادهاي و هاسازمان با ارتباط مدیریت
      

  ترم دوم  ترم دوم  ترم دوم
  پیشرفته انسانی منابع مدیریت  پیشرفته انسانی منابع مدیریت  پیشرفته انسانی منابع مدیریت
  پیشرفته الکترونیکی بازاریابی و تجارت  ارتباطات و اطالعات فناوري بستر در کارآفرینی  برند و تبلیغات مدیریت

  گیريتصمیم تئوري کاربرد  گیري تصمیم تئوري کاربرد  گیري تصمیم تئوري کاربرد
  کار و کسب احکام و اخالق  کار و کسب احکام و اخالق  پیشرفته استراتژیک مدیریت
  کننده مصرف رفتار مدیریت  کننده مصرف رفتار مدیریت  تأمین زنجیره مدیریت

      
  ترم سوم  ترم سوم  ترم سوم

  الکترونیکی بازاریابی و تجارت حقوقی مسائل و قوانین  کارآفرینی و نوآورانه بازاریابی  تحول و فروش مدیریت
  برند و تبلیغات مدیریت  برند و تبلیغات مدیریت  کننده مصرف رفتار مدیریت

  الکترونیکی تجارت در فروشگاه و فروشی خرده مدیریت  کوچک کارهاي و کسب مدیریت  بازرگانی قراردادهاي و مکاتبات مذاکرات، اصول

  پیشرفته استراتزیک مدیریت  پیشرفته استراتزیک مدیریت  کار و کسب احکام و اخالق
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  الملل بینگرایش   استراتژیکگرایش   بازاریابیگرایش 
  ترم اول  ترم اول  ترم اول

  پیشرفته مدیریت و سازمان هاي نظریه  پیشرفته مدیریت  سازمان هاي نظریه  پیشرفته مدیریت و سازمان هاي نظریه
  آماري تحلیل  مدیریت استراتژیک  پیشرفته استراتژیک مدیریت
  پیشرفته بازار مدیریت و بازاریابی  پیشرفته بازار مدیریت و بازاریابی  پیشرفته بازار مدیریت و بازاریابی

  مدیریت در آمیخته و کیفی هايپژوهش شناسیروش  مدیریت در آمیخته و کیفی هايپژوهش شناسیروش  پیشرفته تحقیق روش
  صادرات و المللیبین بازاریابی  کننده مصرف رفتار مدیریت کننده مصرف رفتار

      
  ترم دوم  ترم دوم  ترم دوم

  پیشرفته انسانی منابع مدیریت  پیشرفته انسانی منابع مدیریت  پیشرفته انسانی منابع مدیریت
  برند و تبلیغات مدیریت  برند و تبلیغات مدیریت  برند و تبلیغات مدیریت

  گیري تصمیم تئوري کاربرد  گیري تصمیم تئوري کاربرد  گیري تصمیم تئوري کاربرد
  پیشرفته استراتژیک مدیریت  آماري تحلیل  آماري تحلیل

  واردات و المللیبین تأمین زنجیره مدیریت  کار و کسب ریزي طرح  
      

  ترم سوم  ترم سوم  ترم سوم
  المللیبین بازرگانی هاياستراتژي  استراتژیک تحول و تفکر مدیریت  استراتژیک بازاریابی
  کننده مصرف رفتار مدیریت  استراتژي کنترل و اجرا  مشتري با روابط مدیریت

  المللیبین بازرگانی قراردادهاي و مذاکرات اصول  هلدینگ و مادر هايشرکت در استراتژیک مدیریت  بازار مسائل و بازارشناسی
  کار و کسب احکام و اخالق  کار و کسب احکام و اخالق  فروش مدیریت
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