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                                                                صنايع   8259ماه تیر                           (59)ورودی مهر   گرايش تولید وعملیات –صنعتي مديريت ارشد  يسکارشنا      عيصنا يمهندس

 ترم دوم   ترم اول
تعداد  نوع درس نام درس کددرس

 احدو

نوع  نام درس کد درس نیازدروس پیش

 درس

 نیازدروس پیش تعداد واحد

نظریه های سازمان و مدیریت  2133260

 پیشرفته

  2 اصلی کاربردتئوری تصمیم گیری 2133229  2 پایه 

  2 پایه  تحلیل آماری 2133232  2 اصلی  تحقیق درعملیات پیشرفته 2133227

  2 اصلی ید و عملیات پیشرفتهمدیریت تول 2133256  2 پایه  مدیریت منابع انسانی پیشرفته 213410

  2 اصلی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار 2133257  2 پایه  اخالق و احکام کسب وکار 2133255

سیستم های اطالعاتی مدیریت  213322

 پیشرفته

  2 پایه مدیریت استراتژیک پیشرفته  213414  2 اصلی

  2 جبرانی روش تحقیق 2133216

213326

7 
 واحد 81                                                          جمع واحدها   2      جبرانی   زبان تخصصی پیشنیاز   

  واحد                                     01                                                       جمع واحدها                         

  

 ترم چهارم ترم سوم

تعداد  نوع درس نام درس کد درس

 واحد

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش

213324

9 
  2133239  2 تخصصی برنامه ریزی و کنترل تولید وموجودیها

 رساله

 

 تخصصی

 

4 

 

213326

4 
  2 تخصصی  مدیریت انتقال فناوری

213326

5 
  2 تخصصی  (ERP)سازمانی مدیریت منابع

213326

6 
   2 تخصصی سمینار درمدیریت تولید و عملیات

     

     

 

 واحد 1جمع واحدها                                                                             

   

 

 مالحظات :
******** 

نیازی د همراه با دروس اصلي اخذ و بگذراند )اگر دانشجو باشرکت در آزمون ارزيابي زبان تخصصي حد نصاب نمره قبولي را اخذ کنمسال دوم دروس جبراني را که در زمان ثبت نام توسط گروه تعیین مي شوددانشجو بايد تا پايان نی -8
 درس ندارند. نبه گذراندن اي

 دانشجويان میتوانند آن دروس را صرفا به جای دروس تخصصي ستاره دار اخذ نمايند.. –صوب دوره درصورت ارائه هريک از دروس تخصصي ديگر در برنامه م -3
 دانشجو ملزم به رعايت جدول دروس میباشد و مادامي که دروس يک ترم را نگذرانده مجوز اخذ درس از ترم های بعدی را ندارد.-2

 ن احتساب دروس جبراني(میباشد. ) بدو 83و حداکثر 1حداقل انتخاب واحد هر ترم  -4



 نیمسال افزايش مي يابد. 9نیمسال و درصورت اضطرار با درخواست شورای تحصیالت تکمیلي تا  4حداکثرمدت تحصیل دراين دوره -9
 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.( 3میباشد.) درصورت مشروطي در  84و حداقل معدل هرترم  83حداقل نمره قبولي در هر درس -6

 موضوع پايان نامه خود را به شورای گروه اعالم نموده و به تصويب برساند. 2ر دانشجو بايد حداکثرتا ابتدای ترم ه-7       


