
 

 (1388ماه  واحد( 32)جمع                                                           دماوند –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                             

 1400مهرويرايش   (1400ماه مهر های)ورودي  تحقیق درعملیات  –صنعتي مديريت ارشد  يارشناسک     عيصنا يمهندس

 ترم دوم   ترم اول
تعداد  نوع درس نام درس کددرس

 احد  و

تعداد  نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش

 واحد

 نیاز دروس پیش

  2 تخصصی گیری کاربردتئوری تصمیم 2133229  2 تخصصی مشترک نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 2133260

  2 تخصصی مشترک تحلیل آماری  2133227  2 تخصصی مشترک پیشرفته تحقیق در عملیات 2133255

  2 تخصصی  مدیریت تولید و عملیات پیشرفته 2133256  2 تخصصی مشترک مدیریت منابع انسانی پیشرفته 213410

  2 تخصصی  مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار 2133257  2 تخصصی مشترک روش تحقیق پیشرفته 2133216

سیستم های اطالعاتی مدیریت  2133226

 پیشرفته

  2 تخصصی مشترک مدیریت استراتژیک پیشرفته  213414  2 تخصصی مشترک

     

 واحد 10                                         جمع واحدها                    2      جبرانی رفتهزبان تخصصی پیش 2133223

 واحد                                     10                                                        جمع واحدها                           

  

 ترم چهارم ترم سوم

تعداد  نوع درس نام درس کد درس

 واحد

 نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش

   2 تخصصی ی صفسیستم ها  2133247

7 

 

 پایان نامه 

 

 تخصصی

 

4 

 

  2 تخصصی  شبیه سازیاصول  2133245

  2 تخصصی  تحقیق درعملیات نرم 2133255

  2 تخصصی برنامه ریزی غیر خطی  2133248

 واحد  8جمع واحدها                                                
 
 
 نکات قابل توجه : 

******** 
را نیز در نیمسال اول اخذ و  عملیات )جبراني ( تحقیق درو  آمار کاربردی )جبراني ( دروس و دانشجوياني که رشته کارشناسي شان غیر مرتبط است بايدروس جبراني زبان تخصصي پیشرفته کلیه دانشجويان ملزم به گذراندن د -1

 بگذرانند .
 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

 میباشد. ) با احتساب دروس جبراني( 14و حداکثر 8حداقل انتخاب واحد هر ترم  -3
 نیمسال افزايش مي يابد. 5نیمسال و درصورت اضطرار با درخواست شورای تحصیالت تکمیلي تا  4تحصیل دراين دوره  حداکثرمدت-4

 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.( 2میباشد.) درصورت مشروطي در  14و حداقل معدل هرترم  12حداقل نمره قبولي در هر درس -5
  ع پايان نامه خود را به شورای گروه اعالم نموده و به تصويب برساند.موضو 3هر دانشجو بايد حداکثرتا ابتدای ترم -6
 


