قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطالعات گرایش کسب وکار هوشمند ورودی ۹۷
جهت انتخاب واحد در بهمن ماه  97موارد ذیل را رعایت نمایید
-۱با توجه با اینکه در این ترم باید  ۱۰واحد انتخاب شود ( پنج درس )و همچنین بر اساس تعداد دانشجویان در این گرایش دو
بسته دروس (شامل پنج درس دو واحدی ) ارائه شده ،باید
در زمان انتخاب واحد فقط یکی از دو بسته انتخاب شود و نمی توانید ی درس را از یک بسته و درس دیگه از بسته دیگه
انتخاب کنید زیرا در نهایت با توجه به درس تخصصی واحد کم میارید یا دچار تداخل می شویدیا حق دانشجویی دیگر را در
انتخاب واحد درست می گیرید (.سیستم چک نمی کند ) .پس به درستی طبق بسته ذیل انتخاب نمایید.در غیر اینصورت
انتخاب واحد شما توسط آموزش حذف خواهد شد.
- ۲توجه داشته باشید این دروس در ترم مهرماه ۹۸ارائه نمی شود پس دروس و به طور کامل انتخاب نمایید .در ضمن در
صورت پاس نشدن دروس جبرانی باید دروس فوق را در همین نیمسال ( بهمن  )97انتخاب نمایید.

نام درس

شماره بسته

نام استاد

نام خانوادگي استاد

نوع درس تعداد واحد

ورودی

ساعت کالس روز کالس

بسته اول
بسته دوم

تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان و مديريتاسماعيل مشيري

مشترک

2

مهر 9:20-11:10 97

محمود البرزي

تخصصي

2

مهر  13:00-14:50 97دوشنبه

تئوري شناختي و نظريه هاي سيستمي

رضا

رادف ر

مشترک

2

مهر 11:10-13:00 97

دوشنبه

اقتصاد اطالعات

نرگس

محمدعليپور

مشترک

2

مهر  16:40-18:30 97دوشنبه

تحليل فلسفي مديريت در اسالم

طهمورث سهرابي

مشترک

2

مهر  14:50-16:40 97دوشنبه

تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان و مديريتاسماعيل مشيري

مشترک

2

مهر 11:10-13:00 97

دوشنبه

محمود البرزي

تخصصي

2

مهر  14:50-16:40 97دوشنبه

مشترک
شيخ السالمي کندلوسي

2

مهر  13:00-14:50 97دوشنبه

2

مهر  16:40-18:30 97دوشنبه

2

دوشنبه

شبكه هاي عصبي مصنوعي

شبكه هاي عصبي مصنوعي
تئوري شناختي و نظريه هاي سيستمي

نادر

اقتصاد اطالعات

عطاءاله ابطحي

مشترک

تحليل فلسفي مديريت در اسالم

طهمورث سهرابي

مشترک

مهر 9:20-11:10 97

دوشنبه

