
       واحد 23جمع                        دماوند    –آموزش عالي ارشاد موسسه                                           

 49  ويرايش تیرماه             وماقبل(49)ورودي تولید  -مديريت صنعتيکارشناسي ارشد       ينا           

                                                                سي صنايع

 ترم دوم    ترم اول
 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس

  1 اصلي بررسي مسائل نيروي انساني در صنعت 1233112  1 اصلي تئوري هاي مديريت پيشرفته 1233112

  1 اصلي سيستمهاي  اطالعاتي مديريت پيشرفته 1233112  1 اصلي يل آماريتحل 1233112

  1 اصلي حسابداري مديريت  1233132  1 اصلي مديريت رفتار سازماني پيشرفته 1233132

  1 اصلي تحقيق در عمليات پيشرفته 1233131

 
  1 اصلي مديريت توليد پيشرفته 1233133

  1 اصلي تصميم گيري در مديريتکاربرد تئوري  1233112

  1 جبراني  پيشرفته تخصصيزبان  

 در جمع واحدها محاسبه نمي شود.

 اخذ شود. 1فقط در ترم  1 جبراني    پيشرفته روش تحقيق 
 در جمع واحدها محاسبه نمي شود.

     01        ا                                                جمع واحده  8جمع واحدها                                                         

  

 ترم چهارم ترم سوم

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

  2 تخصصي  رساله 1233132  1 اصلي مديريت استراتژيک صنعتي 1233112

       1 اصلي ريت کيفيت و بهره وريمدي 

  1  برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها  1233132

  1  مديريت انتقال تکنولوژي 1233132

 

    سمينار درمديريت صنعتي  1233132

 

     

 9                                    جمع واحد ها       8                                جمع واحدها                                                        

 :تذکر 

 دانشجو ملزم به رعايت جدول دروس میباشد ومادامي که دروس يک ترم را نگذرانده مجوز اخذ درس ازترم هاي بعدي را ندارد. -0

 میباشد) بدون احتساب دروس جبراني( 03و حداکثر 8حداقل انتخاب واحد هرترم  -3

 نیمسال افزايش مي يابد. 9نیمسال و درصورت اضطرار با درخواست شوراي تحصیالت تکمیلي تا  9حداکثر مدت تحصیل دراين دوره  -2

 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.( 3در  میباشد.) درصورت مشروطي 09و حداقل معدل هرترم  03حداقل نمره قبولي در هردرس  -9

 بگذراند. را همراه با دروس اصلي اخذ و دانشجو بايد تا پايان نیمسال دوم دروس جبراني -9

 موضوع پايان نامه خودرا به شوراي گروه اعالم نموده و به تصويب برساند. 2ترم  ابتدايحداکثر تا بايد  هردانشجو -6

 

 



 

 

 

 سي ارشد مديريت صنعتيدروس جبراني و  پیش نیاز  کارشنا

 
 

 .گذرانندکلیه دانشجويان با هر نوع کارشناسي ) مرتبط ، نیمه مرتبط و غیر مرتبط (  موظفند دروس زبان تخصصي و روش تحقیق را به عنوان جبراني ب -2

به شرح ذيل دروس پیش نیاز اخذ و و نظر مدير گروه  کارشناسي نوع مدرک،  ، هر يک از دانشجويان موظفند ، متناسب با برنامه ريزي علمي آينده خود  0عالوه بر دروس بند   -1

 بگذرانند.

 را به عنوان پیش نیاز مي گذراند. 0فقط دروس بند مرتبط ) مديريت صنعتي ( است ،  دانشجو الف : اگر نوع  کارشناسي

درس از دروس حسابداري صنعتي ،مديريت کارخانه، حفاظت  3، حداکثر شد بابازرگاني ( مديريت صنايع ،  مانند مهندسي نیمه مرتبط )دانشجو ب : اگر نوع کارشناسي 

 صنعتي ، بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي با مديريت مالي را اخذ خواهد نمود.

مديريت  ،حسابداري صنعتي ز دروسدرس ا 2بايد حداکثر باشد (  و ... از جمله  رياضیات کاربردي ، مهندسي عمران ، آمار ، متالورژي) ج : اگر نوع کارشناسي غیر مرتبط 

 .اخذ و بگذرانندکارخانه، حفاظت صنعتي ، بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي ، مديريت مالي ، مديريت منابع انساني ، مديريت تولید يا تعمیرات و نگهداري را 


