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 پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان – 5931نتایج اولیه آزمون جامع آذرماه 

 گرایش رفتار سازمانی –رشته : مدیریت بازرگانی 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

299031994339 209031994334 209031994339 209031994330 209031994331 209031994339 209031994339 ---- 

  18/55 11/51 14/55 11/51 51/51 04/51 51/51 استراتژی های مدیریت منابع انسانی

  54/55 14/50 14/51 04/51 84/51 11/51 84/51 بررسی روابط فرد و سازمان

  ---- ---- 84/51 55 ---- ---- ---- مبانی فلسفی تئوری های سازمان و...

  04/51 14/51 ---- ---- 84/55 84/51 51 سازماننظریه های رفتاری 

  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- مبانی فلسفی تئوری های رفتار و توسعه

  21/41 99/49 40/49 39/41 19/49 44/41 14/49 معدل کل

 

 مدیریت تکنولوژیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی دانشجوییشماره  شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

209031424334 209031424330 209031424331 209031424339 209031424331 209031424334 ---- ---- 

   14/50 05/55 04/51 14/50 11/51 14/51 مدل های انتقال تکنولوژی و مالکیت..

   04/50 54/55 14/54 84/51 04/50 14/50 توسعه...سیاست های تحقیق و 

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- سیر تغییرات تکنولوژی و توسعه...

   ---- ---- ---- ---- ---- ---- مبانی نظریه های اقتصاددانان کالسیک...

   11/50 11/51 01/50 11/50 01/51 14/51 استراتژی های تحقیق وتوسعه تکنولوژی

   99/41 23/41 19/40 29/41 02/41 10/49 معدل کل



 

 

 زبان شناسی همگانیرشته : 

 نام درس
 شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی شماره دانشجویی

299031444334 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

        84/51 صرف

        81/51 نحو

        ---- آوا شناسی و واج

        ---- رده شناسی زبان

        51/55 سمینار )عصب شناسی(

        40/41 معدل کل

 

 

پس از تصحیح برگه های آزمون توسط د، نگرایش هایی که در این لیست وجود ندار -است نمرات رشته * دانشجویان گرامی، الزم به ذکر 

 .می گردداعالم گروه های آموزشی مربوطه، 

 58/51/31مورخ  شنبهچهاردانشجویان معترض به نمرات آزمون می توانند حد اکثر تا پایان وقت اداری روز  ضمناً

 پردیس خودگردان تحویل نمایند. رئیس اداره آموزشاعتراض خود را به صورت مکتوب به 

 

 

 پژوهشی پردیس تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی، 


