
 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 96 ورودی -مدیریت فناوری اطالعاترشته  دروس دانشجویان

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

سیستم اطالعات استراتژیک و 

 معماری کالن سازمانی 
 5/15-17 شنبه2 هفته زوج دکتر ختا و ختن 10-025-17-20

26/10/97 

15-13 

 20-17-028-10 مدیریت روابط مشتری
 18-20 شنبه3 هفته زوج دکتر کیوانفر

22/10/97 

15-13 
 10-12 شنبه3 هفته فرد آقای بازیاد

 5/15-5/17 شنبه2 هفته فرد دکتر ختا و ختن 20-17-031-10 دولت الکترونیکی
19/10/97 

15-13 

 20-17-023-10 برنامه ریزی منابع سازمان

 15-17 شنبه1 هفته فرد دکتر ناظمی
17/10/97 

15-13 
 16-18 شنبه3 هفته زوج آقای رحمان زاده

 17-19 شنبه2 هفته زوج دکتر آزمندیان 20-11-117-10 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
15/10/97 

15-13 

کسب و  باز مهندسی فرایندهای

 کار
10-022-17-20 

 15-17 شنبه1 هفته زوج دکتر ناظمی
24/10/97 

15-13 
 16-18 شنبه3 هفته فرد آقای یعقوبی

  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 97 ورودی -مدیریت فناوری اطالعاترشته  دروس دانشجویان

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

 17-20 شنبه1 هفته فرد طباطباییدکتر  20-11-045-10 سازمان و مدیریتمبانی 
16/10/97 

15-13 

 20-17-039-10 تحلیل آماری

 هفته فرد دکتر عالم تبریز

 دوشنبه

15-13 
22/10/97 

 خانم مرادی 17-15

 )آموزشیار استاد(
 13-15 هفته زوج

 15-17 شنبه4 زوج هفته دکتر فنایی 20-17-027-10 کسب و کار الکترونیکی
26/10/97 

17-15 

منطق فازی و هوش 

 مصنوعی
10-016-17-20 

 18-20 شنبه3 هفته فرد دکتر کیوانفر
18/10/97 

15-13 
 10-12 شنبه3 هفته زوج آقای بازیاد

 5/17-5/19 دوشنبه هفته فرد دکتر ختا و ختن 20-17-026 مدیریت دانش
24/10/97 

17-15 

 

  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 

 (95و 94)ورودی کلیه رشته ها  آموزش/پژوهش محورواحد پایان نامه مختص دانشجویان 

 تاریخ وزمان امتحان ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس

 - - - - - 90-10-707-12 (94) پایان نامه

 - - - - - 90-10-804-12 (95)پایان نامه

 
  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 95 ورودی -اجرایی مدیریت رشته  دروس دانشجویان

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

مدیریت سازمان پیچیده دیدگاه 

 استراتژیک
    دکتر محمدی 029-19-20

15/10/97 

15-13 

 20-19-035 سمپوزیوم
دکتر 

 خدابخشی
   

17/10/97 

15-13 

 20-19-034 بازاریابی
دکتر شاه 

 طهماسبی
   

22/10/97 

15-13 

 20-11-048 تحقیقات بازاریابی
دکتر شاه 

 طهماسبی
   

19/10/97 

15-13 

 20-11-129 مدیریت طرح های توسعه
دکتر عالم 

 تبریز
   

24/10/97 

15-13 

    دکتر الجوردی 20-17-054 مدیریت رفتار سازمانی
16/10/97 

17-15 

 فعال است 97برای ورودی  دکتر طباطبایی 20-11-045 مدیریتمبانی سازمان و 
16/10/97 

15-13 
 

  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 

 97 ورودی -گرایش کسب و کار جدید -مدیریت کارآفرینیرشته  دروس دانشجویان

 تاریخ وزمان امتحان ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس

 17-19 چهارشنبه زوج دکتر سالم زاده 20-11-122-10 تئوری های مدیریت پیشرفته
15/10/97 

15-13 

 17-19 چهارشنبه فرد دکتر سالم زاده 20-19-187-10 تئوری های کارآفرینی
24/10/97 

15-13 

 20-19-015-10 کارآفرینی در بستر فناوری اطالعات
 22/10/97 8-10 پنج شنبه زوج دکتر عبدالهی

 17-19 شنبهسه فرد آقای ساالری 15-13

 13-15 پنج شنبه زوج دکتر الهیاری 20-19-012-10 روش تحقیق در کارآفرینی 
26/10/97 

15-13 

 14-16 سه شنبه زوج دکتر فنائی 20-19-209-10 بازار تحقیقاتبازاریابی و 
18/10/97 

15-13 

  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 

 96 ورودی -گرایش کسب و کار جدید -مدیریت کارآفرینیرشته  دروس دانشجویان

 تاریخ وزمان امتحان ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس

 20-19-009-10 مدیریت کیفیت
 17/10/97 17-19 دوشنبه زوج دکتر طالبی

17-15 
 16:30-18 پنج شنبه زوج آقای موسوی

 20-19-013-10 گیری کارآفرینیالگوهای تصمیم
 19/10/97 15-17 شنبه دو فرد دکتر عالم تبریز

 15-17 دوشنبه زوج خانم مرادی 17-15

  مدیریت تامین و عملیات

 )استثنا زمانش با گلستان متفاوت است(
10-022-19-20 

 22/10/97 9-11 پنج شنبه فرد دکتر فارسیجانی

 10-12 پنج شنبه زوج خانم بیدار 17-15

 13-15 پنج شنبه فرد الهیاریدکتر  20-19-005-10 توسعه محصول جدید
24/10/97 

17-15 

 17-19 دوشنبه فرد دکتر عبدالهی 20-19-006-10 مدیریت کسب و کارهای کوچک
26/10/97 

17-15 

 8-11 دوشنبه زوج دکتر شاه طهماسب 20-19-027-10 بازاریابی و مدیریت بازار
23/10/97 

17-15 

 

  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 

 

 97 ورودی -سازمانیگرایش  -مدیریت کارآفرینیرشته  دروس دانشجویان

 تاریخ وزمان امتحان ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس

سالم زاده آیدین دکتر 20-11-122-10 تئوری های مدیریت پیشرفته  17-19 چهارشنبه زوج 
15/10/97 

15-13 

سالم زاده آیدین دکتر 20-19-187-10 تئوری های کارآفرینی  17-19 چهارشنبه فرد 
24/10/97 

15-13 

 20-19-015-10 کارآفرینی در بستر فناوری اطالعات
 22/10/97 8-10 پنج شنبه زوج دکتر عبدالهی

 17-19 شنبهسه فرد آقای ساالری 15-13

 13-15 پنج شنبه زوج دکتر الهیاری 20-19-012-10 روش تحقیق در کارآفرینی 
26/10/97 

15-13 

 14-16 سه شنبه زوج دکتر فنائی 20-19-209-10 بازار تحقیقاتبازاریابی و 
18/10/97 

15-13 

 

 



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 

 

 96 ورودی -سازمانیگرایش  -مدیریت کارآفرینیرشته  دروس دانشجویان

 تاریخ وزمان امتحان ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس

 20-19-009-10 مدیریت کیفیت
 17/10/97 17-19 دوشنبه زوج دکتر طالبی

 16:30-18 پنج شنبه زوج آقای موسوی 17-15

 20-19-013-10 گیری کارآفرینیالگوهای تصمیم
 19/10/97 15-17 شنبهدو فرد دکتر عالم تبریز

 15-17 دوشنبه زوج خانم مرادی 17-15

 مدیریت تامین و عملیات

 گلستان متفاوت است()استثنا زمانش با 
10-022-19-20 

 22/10/97 9-11 پنج شنبه فرد دکتر فارسیجانی

 9-11 پنج شنبه زوج خانم بیدار 17-15

 20-19-026-10 مدیریت کسب و کارهای بین الملل
دکتر شاه 

 یطهماسب
 8-10 سه شنبه هرهفته

24/10/97 

17-15 

 16-18 سه شنبه زوج فنائیدکتر  20-19-025-10 مدیریت کارآفرینی سازمانی
26/10/97 

17-15 

 بازاریابی و مدیریت بازار

 (ارائه با گلستان متفاوت است هفتهاستثنا )
10-049-01-20 

دکتر شاه 

 یطهماسب
 8-11 دوشنبه زوج

23/10/97 

17-15 

 



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 

 

 

 95 ورودی -سازمانی و کسب کار جدیدگرایش  -مدیریت کارآفرینیرشته  دروس دانشجویان

 تاریخ وزمان امتحان ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس درسنام 

    دکتر موتمنی 20-19-003-10 استقرار کسب و کار
18/10/97 

17-15 

    دکتر نائیجی 20-19-004-10 تشخیص فرصت ها
17/10/97 

17-15 

    موتمنی 20-19-024-10 مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی
25/10/97 

17-15 

    عبدالهی 20-19-023-10 فناوری اطالعات و کارآفرینی سازمان
15/10/97 

17-15 
  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 96 ورودی و استراتژی گرایش مالی– کسب و کار مدیریترشته  دروس دانشجویان

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

 20-19-059-10 مدیریت مالی
دکتر سلمان خادم 

 المله
 17-20 شنبه2 هر هفته

25/10/97 

17-15 

 مدیریت فناوری و نواوری

10-089-19-20 

 دکتر موتمنی

 13-16 شنبه5 هفته زوج
119/10/97 

15-13 
 16-19 شنبه5 هفته زوج 11-089-19-20

 13-16 شنبه1 هرهفته دکتر خورشیدی 20-19-052-10 اخالق و احکام کسب و کار
23/10/97 

17-15 

 20-19-060 مدیریت منابع انسانی
دکتر یاشار سالم 

 زاده
 18:30-20 شنبه هر هفته

15/10/97 

17-15 
  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 97 ورودیاستراتژی  مالی و گرایش– کسب و کار مدیریترشته  دروس دانشجویان

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
وزمان تاریخ 

 امتحان

 18:30-20 شنبه4 هر هفته دکتر محمدی 20-19-056-10 مدیریت بازار یابی
16/10/97 

17-15 

 14-15:30 شنبه4 هر هفته دکتر محسنی 20-19-053-10 اصول اقتصاد
18/10/97 

17-15 

 های سازمان و مدیریت نظریه
11-061-19-20 

 
 16-19 شنبه3 هفته فرد دکتر قوچانی

25/10/97 

15-13 

 20-19-058-10 مدیریت عملیات

 هر هفته دکتر طالبی

 10-11:30 شنبه3

22/10/97 

15-13 
 08-5/9 شنبه4

 13-15 شنبه هفته زوج آقای موسوی

  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 96 ورودی -مدیریت بازرگانیرشته  دروس دانشجویان

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
وزمان تاریخ 

 امتحان

 16-18 شنبه4 هر هفته دکتر محمدی 20-11-088-10 بازاریابی بین المللی و صادرات
16/10/97 

17-15 

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و 

 واردات
 10-12 شنبه هر هفته دکتر خدابخشی 10-089-11-20

19/10/97 

17-15 

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی 

 بین المللی
 17-19 شنبه2 هفته فرد دکتر آزمندیان 10-090-11-20

26/10/97 

17-15 

 16-18 شنبه1 هر هفته دکتر خورشیدی 20-11-078-11 اخالق و احکام کسب و کار
23/10/97 

17-15 

 20-11-082 مدیریت رفتار مصرف کننده
دکتر شاه 

 طهماسبی
   

24/10/97 

17-15 

 

  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 97ورودی  -بازرگانیمدیریت دروس دانشجویان رشته 

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

های سازمان و مدیریت نظری

 پیشرفته
 17-19 شنبه هفته زوج دکتر قوچانی 10-076-11-20

15/10/96 

15-13 

 20-11-114-10 تحلیل آماری

 15-17 شنبه2 هفته زوج دکتر زندیه
18/10/97 

15-13 
 15-17 شنبه2 هفته فرد خانم مطلبی

 13-15 شنبه هفته فرد دکتر الجوردی 20-11-115-10 مدیریت استراتژیک پیشرفته
22/10/97 

15-13 

 20-11-077-10 مدیریت منابع انسانی پیشرفته
دکتر یاشار سالم 

 زاده
 16-18 شنبه هفته فرد

25/10/97 

15-13 

 

  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

 96 ورودی -حسابداریرشته  دروس دانشجویان

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

 17-20 شنبه4 هفته زوج دکتر اربابیان 20-13-048-10 2تئوری حسابداری 
15/10/97 

17-15 

 17-20 شنبه4 هفته فرد دکتر اربابیان 20-13-045-10 حسابرسی پیشرفته
18/10/97 

17-15 

 95مختص دانشجویان ورودی  دکتر صفر زاده 20-13-049 حسابداری دولتی پیشرفته
22/10/97 

17-15 

 20-11-123-10 پژوهش عملیاتی پیشرفته

 13-16 شنبه2 هفته زوج دکتر عالم تبریز
26/10/97 

15-13 
 13-16 شنبه2 هفته فرد خانم مرادی

 

  



 
 برنامه درسی دانشجویان رشته های مدیریتلیست دروس و 

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی 

  97 ورودی -حسابداریرشته  دروس دانشجویان

 ساعت ارائه روز ارائه هفته ارائه نام استاد شماره درس نام درس
تاریخ وزمان 

 امتحان

 17-20 شنبه3 هفته زوج دکتر اثنی عشری 20-13-053-10 های اطالعاتی حسابداریسیستم
17/10/97 

15-13 

 20-11-123-10 پژوهش عملیاتی پیشرفته

 13-16 شنبه2 هفته زوج دکتر عالم تبریز
26/10/97 

15-13 
 13-16 شنبه2 هفته فرد خانم مرادی

 20-11-124-10 حسابداری مدیریت

 17-20 شنبه هفته زوج دکتر خدابخشی
24/10/97 

15-13 
 09-12 شنبه2 هفته فرد خانم میر حسینی

)مخصوص دانشجویان  پایان نامه

-تبدیل وضعیت شده به آموزشی

 پژوهشی

12-707-10-90 (94) 

12-804-10-90(95) 

 

 


