
              (59تیر )ويرايش                                             دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                           واحد( 37)جمع                          

                                   مهند (1کارشناسي ناپیوسته صنعتي)جدول  رشته                                                                                              گروه مهندسي
 ترم دوم  ترم اول                                                                             

 نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش احد  تعداد و نوع درس نام درس کددرس
 3اصول حسابداري –اقتصاد کالن  3 اصلي مديريت مالي 113311  3 پايه اقتصاد کالن 113311
 اقتصادکالن 3 اصلي بازاريابي و مديريت بازار 113931  3 پايه 1و کاربرد آن در مديريت  آمار 113912
 3اصول حسابداري 3 اصلي 1حسابداري صنعتي  113932 اصول حسابداري   3 پايه *3اصول حسابداري  113919

 3 اصلي 3تحقيق در عمليات  113331  3 پايه سيستم هاي اطالعاتي در مديريت 113999
  1و1تحقيق در عمليات 

 
 ---- 1 تخصصي 9و3زبان تخصصي  113931  3 اصلي مديريت منابع انساني 113919

 1انديشه  1 عمومي 1انديشه  931211
 ---- 1 عمومي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي 991291
 ---- 1 عمومي دانش خانواده و جمعيت 992221

 واحد 11جمع  واحد 13جمع  
  

 ترم چهارم ترم سوم
 نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس درسکد 

 1حسابداري صنعتي 3 تخصصي 3حسابداري صنعتي 111339 1حسابداري صنعتي  3 تخصصي 1حسابداري صنعتي 111333
 سال آخر 1 عملي پروژه 113391 ---- 3 اصلي روابط صنعتي 

 سال آخر 1 مليع کارآموزي  بازاريابي و مديريت بازار 3 اصلي زاريابي بين المللبا 113991

 1 تخصصي کنترل پروژه 113391 1حسابداري صنعتي -اقتصاد کالن 3 تخصصي بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي 113391
 –بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي 

 3تحقيق در عمليات

 3 تخصصي طرح ريزي و تعميرات و نگهداري 113919
، آمار وکاربرد در 3تحقيق در عمليات

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در  113993 1مديريت 
 سازمان

 –در مديريت  يسيستم هاي اطالعات 3 تخصصي
 3تحقيق درعمليات 

 --- 1 عمومي وعي قرآنتفسير موض 931291 اقتصاد کالن  3  اصلي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 111919

 ---- 1 عمومي آشنايي با قانون اساسي 931231
برنامه ريزي و کنترل توليد و  119991

 موجودي ها
آمار و  -3تحقيق در عمليات  3 تخصصي

 1کاربرد آن در مديريت

 تربيت بدني 1 عملي -عمومي  1ورزش  991291
 واحد 11جمع   واحد 02جمع 

 توضیحات:
 اخذ نمايند. 1و دانشجوياني که کارداني آنها غير صنعتي است بايد دروس پيش نياز را طبق جدول شماره  است. صنعتيترمي(، مخصوص دانشجوياني است که رشته دوره کارداني آنها، مديريت  9) 1ول شماره جد الف(

 انشجويان بوده  ودانشجو موظف به گذراندن اين دورس پيش نياز ميباشد.( د1( مشخص شده متناسب با نوع کارداني ) جدول شماره  ب ( دروسي که با عالمت )
  نيم سال تحصيلي است.  9حداکثر طول دوره تحصيلي براي کليه دانشجويان  (ج
 فت خواهد شد.ساعات تشکيل کالس از دانشجو دريا با در هفته يک ساعت حل تمرين داشته و شهريه آن نيز متناسب،  3کالس هاي درس اصول حسابداري( د 
 (کلیه دانشجويان موظفند دروس مندرج در اين جدول را اخذ و بگذرانند.) بدون توجه به دروس گذرانده در دوره کارداني( ه

 واحدي گذرانده اند ، نيازي به اخذ مجدد اين درس نخواهند داشت . 1و(دانشجوياني که در مقطع کارداني درس دانش خانواده و جمعيت را بصورت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 (0)جدول « جدول دروس پیش نیاز کارشناسي ناپیوسته مديريت صنعتي»

ف
دي

ر
 

 نام درس پیش نیاز
تعداد 

 واحد

 کارداني هرشته های دور

 آمار

امور اداری  -مديريت کسب و کار 

 –امور بیمه  -امور بانکي  -
 –حسابداری  -مديريت بازرگاني 

 بازاريابي -اقتصاد 

 ساير

   -  3 بداریاصول حسا 1

     - 3 تحقیق در عملیات 7

 6 7 7 جمع واحدهای پیش نیاز هر رشته
 

  ارائه خواهد شد. 0و 1تحقیق در عملیات برای دانشجواني که در دوره کارداني خود اين درس را نگذرانده اند به صورت تلفیقي از تحقیق در عملیات 


