دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر
برنامه دروس دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

ردیف

دروس جبرانی
عنوان درس

تعداد
واحد
2

1

زبان تخصصی پیشرفته (اجباری)

2

روش تحقیق ،مقاله و رسالهنویسی (اجباری)
بازاریابی و بازارشناسی (دوره ارشد)
بازاریابی بینالملل (دوره ارشد)
مدیریت استرتژیک (دوره ارشد)

3
4
5

2
2
2
2
01

جمع کل واحدهای جبرانی

مطابق بخشنامه پیوست (به شماره  33/46664مورخ ،)55/7/6
گذراندن تعداد  4الی  13واحد دروس جبرانی توسط
دانشجویان در سال اول تحصیلی الزامی است که چهار واحد
آن شامل درس زبان تخصصی پیشرفته و درس روش تحقیق،
مقاله و رساله نویسی برای همه دانشجویان مشترک است و
شش واحد باقیمانده شامل دروس تخصصی دوره کارشناسی
ارشد مدنظر در آزمون ورودی دکتری میباشد که با نظر گروه
تخصصی حداکثر  6واحد به دانشجویان با نمره آزمون پایینتر
از  33/33و پذیرفتهشدگان بدون آزمون ارائه میشود.

دروس تخصصی یا گرایش

دروس تخصصی یا گرایش

(نیمسال دوم)

(نیمسال سوم)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1
2
3

نقد و بررسی نظریههای سازمان و مدیریت

3
3
3

رفتار مصرفکننده پیشرفته
تحقیقات بازاریابی پیشرفته
جمع کل واحدهای تخصصی یا گرایش

9

نیمسال دوم

عنوان درس
ردیف
سمینار در مسایل بازاریابی
1
بازاریابی بینالمللی پیشرفته
2
بازاریابی صنعتی پیشرفته
3
جمع کل واحدهای تخصصی یا گرایش

تعداد واحد

3
3
3
9

نیمسال سوم

رساله
 گذراندن  13واحد جبرانی 11 ،واحد تخصصی گرایش برای کلیه دنشجویان الزامی است.
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 جهت ثبت نام آزمون جامع ،داشتن مدرک زبان انگلیسی معتبر و اخذ معدل  16در دروس گذرانده شده الزامی است.
 مواد درسی آزمون جامع از طرف شورای تخصصی گروه تایید و قبل از آزمون اعالم میشود.
 میانگین کل نمرات آزمون جامع نباید کمتر از  15باشد.
 شرط اخذ درس پایان نامه ،قبولی در آزمون جامع است.
 رساله  11واحد بوده که در  3ترم است.
 گذراندن درس عمومی ،وسایای امام (ره) برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد درس مذکور را
نگذرندهاند الزامی است.

