
                                                                                                                              

    ( 95تیر )ويرايش                                                                                             دماوند                       –موسسه آموزش عالي ارشاد                          144ا  مجموع واحده

 وقبل از آن(94)برای ورودی های مهر صنعتيمديريت رشته 

 

 ترم دوم  ترم اول
تعداد  نوع درس نام درس كددرس

 احدو

تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

 واحد

 نیازدروس پیش

 1اصول حسابداری 3 پايه *2حسابداریاصول 993414 ---- 3 پايه *1ل حسابداریاصو 993413

 ---- 3 اصلي مباني سازمان و مديريت 923424 ---- 2 عمومي )مبدا و معاد(1انديشه اسالمي  431011

 ---- 3 پايه اقتصاد خرد 993411 ---- 4 عمومي پیش دانشگاهي رياضیات 554312

 دانشگاهيرياضیات پیش 3 پايه *رياضیات پايه 923415 ---- 4 عمومي انشگاهيپیش د زبان 554311

 ---- 3 عمومي عمومي()زبان خارجي 432061 ---- 3 عمومي فارسي عمومي 432068

 1انديشه اسالمي 2 عمومي  2انديشه اسالمي 431012 ---- 3 پايه روانشناسي صنعتي 113315

 ---- 1 عملي تربیت بدني  451061

  17جمع واحدها   20جمع واحدها 

  

 ترم چهارم ترم سوم
تعداد  نوع درس نام درس كد درس

 واحد

تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

 واحد

 نیازدروس پیش

 1صنعتي  3 تخصصي 2حسابداری صنعتي  992333 2اصول حسابداری 3 اصلي 1حسابداری صنعتي  923430

 زبان خارجي )عمومي ( 2 تخصصي 2و1زبان تخصصي  113338 مباني سازمان و مديريت  3 پايه مباني مديريت اسالمي 993422

اقتصاد كالن ،اصول حسابداری  3 اصلي مديريت مالي  113329 اقتصاد خرد 3 پايه اقتصاد كالن 113312

2 

 اقتصاد كالن ،     مباني سازمان  3 اصلي  بازاريابي و مديريت بازار 993432 يهرياضیات پا 3 پايه و كاربرد آن در مديريت رياضیات  923417

 1آمار و كاربرد در مديريت  3 پايه 2آمار و كاربردآن در مديريت  993420 رياضي پايه يا همزمان 3 پايه 1و كاربرد آن در مديريت آمار  993419

 مباني سازمان و مديريت    3 اصلي مديريت رفتار سازماني  993426 رياضیات پايه 3 عملي  كامپیوتر و كاربرد آن در مديريت 923418

 تربیت بدني 1 عملي 1ورزش  451062 ---- 2 عمومي فلسفه اخالق  431021

  18جمع واحدها   20جمع واحدها 

                                                                                                      

 

 توضیحات : 

( و شهريه آن نیز متناسب با ساعات تشکیل كالسها از دانشجو دريافت خواهد اعت تشکیل ) با يک ساعت حل تمرينس 4در هفته  )دروس ستاره دار(رياضیات كاربردی ،رياضي پايه،2و  1كالس های دروس اصول حسابداری  -1

 شد.

 ندارند. دانشجوياني كه با تشخیص آموزش از حد نصاب علمي الزم برای درس زبان انگلیسي و رياضي برخوردارند نیازی به گذراندن دروس پیش دانشگاهي -2

 وقبل از آن مي باشد.94اين جدول دروس صرفاً برای دانشجويان ورودی مهر  -3
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   (    95 ری)ويرايش ت دماوند                                                                                –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                148مجموع واحدها                           

 آن(وقبل از 94مهر یها یورود ی)برا صنعتي مديريترشته 

 

 ترم  ششم  ترم پنجم
تعداد  نوع درس نام درس كددرس

 احدو

تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

 واحد

 نیازدروس پیش

 مديريت رفتار سازماني 3 اصلي مديريت منابع انساني 993425 2حسابداری صنعتي  3 تخصصي 3حسابداری صنعتي  992334

سیستمهای اطالعاتي در  993446 2و1زبان تخصصي  2 يتخصص 4و3زبان تخصصي  113339

 مديريت

 فنون تجزيه و تحلیل 3 تخصصي

 1صنعتي  -اقتصاد كالن 3 تخصصي بررسي اقتصادی طرحها 113347 2آمار و كاربردآن در مديريت  3 تخصصي كنترل كیفیت آماری 113335

آمار و كاربرد در  3 پايه روش تحقیق 923427

 2مديريت

 1تحقیق در عملیات  3 اصلي 2تحقیق در عملیات  923420

رياضیات و كاربرد در  3 اصلي 1تحقیق در عملیات 923419

 مديريت

 1تحقیق در عملیات        3 اصلي مديريت تولید 923421

 ---- 2 ميعمو آشنائي با قانون اساسي 431032 مباني سازمان و مديريت 3 تخصصي تجزيه تحلیل و طراحي سیستمها 993450

  17جمع واحد   17جمع واحدها

  

 ترم هشتم مفتترم ه

تعداد  نوع درس نام درس كد درس

 واحد

تعداد  نوع درس نام درس كد درس نیازدروس پیش

 واحد

 نیازدروس پیش

مديريت تولید  تحقیق در  3 تخصصي طرح ريزی و تعمیرات و نگهداری 113343

 2عملیات 

 سال آخر 2 يتخصص پروژه 113348

مديريت تولید  تحقیق در  2 تخصصي كنترل پروژه 113342

 2عملیات 

تحقیق در  -مديريت تولید 3 تخصصي مديريت كارخانه 113345

 2عملیات 

تحقیق در  -مديريت تولید 3 تخصصي كارسنجي و روش سنجي 113344 2تحقیق در عملیات  3 تخصصي 3تحقیق در عملیات  113337

 2عملیات 

 بازاريابي و مديريت بازار 3 تخصصي بازاريابي بین المللي 993448 مديريت تولید  3 تخصصي سیستمهای خريد انبارداری 993436

تحقیق در  2آمار و كاربرد  2 تخصصي بهره وری و تجزيه و تحلیل آن 113353

 2عملیات 

  2 پايه حقوق اساسي 993423



تاريخ فرهنگ و تمدن  431041 لید مديريت تو 3 تخصصي حفاظت صنعتي 113346

 اسالمي

 - 2 عمومي

 - 2 عمومي دانش خانواده و جمعیت 440001  2 عمومي تفسير موضوعي قران 431051

  17جمع واحد      18جمع واحد 

 

 


