بسمه تعالی
برنامه زمان بندی و راهنمای «آزمون کتبی اختصاصی» رشته گرایشهای دانشکده مدیریت و اقتصاد
(شامل کلیه رشته گرایشهای های مدیریت ،اقتصاد و حسابداری)
(مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس اردیبهشتماه )5931
(جمعه )5931/2/51
برنامه زمانبندی مواد آزمونی(شروع آزمون  8/1-صبح)
آزمون درس

نوع آزمون

اقتصاد نظری

تستی

اقتصاد سالمت

تستی

مدیریت بازرگانی (گرایش

تستی

مواد درسی
-1اقتصادخرد

مدت

نوبت آزمون

 131دقیقه

یک نوبت صبح

-2اقتصادکالن
-3اقتصاد ایران
-1اقتصاد خرد

 131دقیقه

یک نوبت صبح

-2اقتصادکالن
-3اقتصادسالمت
مدیریت بازاریابی)

-1تئوریهای مدیریت

01دقیقه

یک نوبت صبح

-2بازاریابی
-3بازاریابی بین المللی

مدیریت دولتی ( گرایش

تستی

منابع انسانی )

-1مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی

 181دقیقه

یک نوبت صبح

-2نظریه های مدیریت دولتی
-3نظریه های سازمان و مدیریت
-4روش تحقیق و آمار

مدیریت صنعتی

تستی

مدیریت فناوری اطالعات

تستی

-1تحقیق در عملیات پیشرفته

181دقیقه

یک نوبت صبح

-2کاربرد تئوری تصمیم گیری
چندشاخصه
-3مدیریت تولید در عملیات پیشرفته
رشته کسب و کار

-1سیستم های اطالعاتی پیشرفته

121دقیقه

یک نوبت صبح

-2کاربردفناوری اطالعات در سازمان
 -3هوش مصنوعی و تئوری فازی

هوشمند

-4مدیریت دانش
حسابداری

تشریحی

1حسابداری مدیریت
-2تئوری حسابداری (حسابداری مالی)
-3روش تحقیق
-4حسابرسی

هر نوبت 3

دو نوبت صبح و

ساعت

بعدازظهر

( دو امتحان 1/1

موارد 2و 1صبح و

ساعته)

4و 3بعدازظهر

راهنمای آزمون
داوطلبان گرامی ،خواهشمند است به نکات زیر را به خاطر بسپارید و با دقت رعایت کنید

 -1پذیرش داوطلبان به محل آزمون از ساعت  7صبح آغاز می گردد.
 -2داوطلبان کلیه مدارک غیر ضرور خود را از قبیل گوشی همراه ،کیف ،کتاب و  .....را به محل نگهداری لوازم
تحویل دهند (.همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان اکیدا ممنوع است )
 -3داوطلبان حتماً همراه خود چند مداد نرم و مداد پاک کن و خودکار داشته باشند.
 -4داوطلبان برای ورود به محل آزمون ضروری است کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملی خود را همراه
داشته باشند.
 -1داوطلبان بایستی شماره صندلی خود را روی پاسخنامه و در محل تعیین شده آن قید کنند.
 -6هرگونه نقص اطالعات ورود به جلسه آزمون به دفتر آزمون واقع در ساختمان آموزش اعالم گردد.
 -7داوطلبان نیازمند منشی دو روز قبل از آزمون از تحویل گواهی خود به دفتر آزمون اطمینان حاصل نمایند الزم به
ذکر است این داوطلبان بایستی نیم ساعت قبل از آزمون ،به دانشکده مدیریت و اقتصاد مراجعه نمایند.
 -8محل برگزاری آزمون به نشانی تهران – تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و شهید چمران (پل گیشا) دانشگاه تربیت
مدرس ساختمان دانشکده علوم انسانی ( دانشکده مدیریت و اقتصاد ) می باشد .در روز آزمون به راهنمایی که در
ورودی محل برگزاری نصب شده است توجه شود.
 -0ورود خوردو به دانشگاه امکان پذیر نیست.

با آرزوی موفقیت
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس

