هؤسسِ آهَزش عالی خردگرایاى هطْر

رشتِ کارشٌاسی هذیریت صٌعتی

غیر اًتفاعی-غیردٍلتی
ترم چْارم

ترم سَم

ترم دٍم

ترم اٍل

اخالق اسالهی(ٍ2احذ)
252

فارسی عوَهی (ٍ 3احذ)
250

اًذیشٍِ2( 1احذ)
106

زتاى عوَهی (ٍ3احذ)
251

التصاد کالى (ٍ 3احذ)

هذیریت هالی(ٍ3احذ)

التصادخرد(ٍ3احذ)

پ ن (اصول حسابذاری2واقتصادکالن)

پ ن ( اقتصاد خرد)

پ ن (ریاضی پایه)

3451119

3451104

3451103

تحمیك در عولیات ٍ 3( 2احذ)
پ ن ( تحقیق در عملیات ) 1

پ ن ( ریاضی و کاربرد آن در مذیریت )

3451118

3451117

هذیریت کیفیت ٍ تْرُ ٍری(ٍ3احذ)

3451112

آهارٍ 3( 1احذ)

تحمیك در عولیات ٍ 3( 1احذ)

پ ن (ریاضی پایه)

80

آهار ٍ احتوال ٍ 3( 2احذ)

هذیریت رفتارسازهاًی(ٍ3احذ)

پ ن(آمار)2

پ ن (آمار)1

3451128

81

3451115

پ ن(مبانی سازمان ومذیریت واقتصادکالن

3451121

حساتذاری صٌعتی ٍ3(2احذ)

ریاضی پایِ (ٍ 3احذ)
70

پ ن(مبانی سازمان ومذیریت)

تازاریاتی ٍهذیریت تازار(ٍ3احذ)

رٍاًشٌاسی صٌعتی (ٍ2احذ)

هذیریت هٌاتع اًساًی (ٍ 3احذ

ریاضیات ٍکارتردآى در هذیریت (ٍ3احذ)
پ ن(ریاضی پایه)

پ ن (مذیریت رفتار سازمانی)

3451116

حساتذاری صٌعتی ٍ 3( 1احذ)

اصَل ٍ هثاًی هذیریت از دیذگاُ اسالم
(ٍ3احذ)
3451110
هثاًی سازهاى ٍ هذیریت (ٍ3احذ)

71

اصَل حساتذاریٍ3(2احذ)

پ ن (حسابذاری صنعتی)1

پ ن (اصول حسابذاری )2

پ ن(اصول حسابذاری)1

3451126

3451122

3451106

3451114
اصَل حساتذاریٍ3(1احذ)
3451105

ترتیت تذًی ٍ1(1احذ)
110

جوع

ٍاحذ18

جوع

ٍاحذ18

جوع

ٍاحذ17

جوع

ٍاحذ17

هؤسسِ آهَزش عالی خردگرایاى هطْر

رشتِ کارشٌاسی هذیریت صٌعتی

غیر اًتفاعی-غیردٍلتی
ترم ّشتن

ترم ّفتن

ترم ششن

ترم پٌجن

اًمالب اسالهی(ٍ2احذ)
112

تفسیرهَضَعی لرآى(ٍ2احذ)
113

تاریخ تحلیلی اسالم (ٍ2احذ)
111

اًذیشِ ٍ2(2احذ)
106

آشٌایی تالَاًیي کسة ٍ کار(ٍ 2احذ)

اصَل ٍهثاًی کارآفریٌی (ٍ2احذ)

جوعیت (ٍ2احذ)

3451136

3451148

258

زتاى تخصصی ٍ2( 2احذ)

حفاظت صٌعتی (ٍ2احذ)

کارترد کاهپیَتر(ٍ3احذ)
3451111

زتاى تخصصی ٍ2( 1احذ)

تحمیك در عولیات ٍ 3(3احذ)

پ ن(مذیریت تولیذ و منابع انسانی)

پ ن (زبان تخصصی )1

پ ن (زبان عمومی)

پ ن ( تحقیق در عملیات ) 2

3451139

3451132

3451131

3451130

رٍش تحمیك (ٍ 3احذ)

کارسٌجی ٍ رٍش سٌجی(ٍ3احذ)

هثاًی ترًاهِ ریسی پیشرفت (ٍ3احذ)

هذیریت تَلیذ (ٍ3احذ)

پ ن(تحقیق درعملیات  2ومذیریت تولیذ)

پ ن (آمارو احتمال )2

پ ن (اقتصادخرد و اقتصاد کالن)

پ ن (تحقیق در عملیات )1

3451144

3451109

3451123

3451124

هذیریت کارخاًِ (ٍ3احذ)
پ ن(تحقیق درعملیات  2ومذیریت تولیذ)

3451136

طرح ریسی ٍ تعویرات

هذیریت پرٍشُ (ٍ 3احذ)
پ ن (تحقیق در عملیات  1و مذیریت تولیذ)

اخالق حرفِ ای در هذیریت (ٍ2احذ)
3451125

3451133

تررسی التصادی طرح ّای صٌعتی (ٍ3احذ)

سیستن خریذ (ٍ 3احذ)

(ٍ3احذ) پ ن(آمار 2ومذیریت تولیذ)

پ ن(حسابذاری صنعتی واقتصادکالن)

3451134

3451137

3451129

پرٍشُ ( ٍ2احذ)
ترم آخر

پ ن (مذیریت کیفیت بهره وری)

3451135

پ ن (مذیریت تولیذ)

آهَزش هْارت ّای حرفِ ای (ٍ 2احذ)

هذیریت عولکرد (ٍ3احذ)

احکام کسة ٍ کار (ٍ3احذ)
3451112

هذیریت عولیات خذهات (ٍ 3احذ)

پ ن(رفتارسازمانی)

پ ن (مذیریت تولیذ)

3451120

3451127
ترتیت تذًی ٍ 1( 2احذ)
105

جوع

ٍاحذ17

جوع

ٍاحذ17

جوع

ٍاحذ18

جوع

ٍاحذ17

