
 

 

        

 )8931تیرويرايش                                                       (        دماوند      –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                     واحد 841 وع جمم                           

                            و بعد از آن( 31مهر  یها یورود ی)برا صنعتي يکارشناس رشته                                   عيصنا يندسگروه مه
 ترم دوم  ترم اول                                                                             

 نیاز دروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش داح  تعداد و نوع درس نام درس کددرس
 8اصول حسابداری 9 پايه *2حسابداری اصول  119393 - 9 پايه 8*اصول حسابداری 119399

اصول و مباني مديريت از ديد  999911 - 2 عمومي انديشه اسالمي)مبداء و معاد( 399199
 اسالم

 - 9 پايه

 )هم نیاز(پايه اترياضی 9 پايه اقتصادخرد 119399 - 3 عمومي یش دانشگاهيرياضي پ 113992
 رياضي پیش دانشگاهي  9 پايه  *رياضي پايه  129391 - 3 عمومي زبان پیش دانشگاهي  113999

 - 9 اصلي مباني سازمان و مديريت 129323
 زبان پیش دانشگاهي  9 عمومي  زبان خارجي)عمومي( 392139

 - 9 پايه احکام کسب و کار 999931
 - 9 عمومي فارسي عمومي  392134

 2 عمومي 2انديشه اسالمي  399192
 8انديشه اسالمي 

 - 9 عملي تربیت بدني  319139 
 22واحد    جمع   22واحد    جمع  

  

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

 واحد
 نیاز دروس پیش

 - 9 پايه روانشناسي صنعتي 999991 2اصول حسابداری  9 اصلي  8حسابداری صنعتي  129391
 8حسابداری صنعتي  9 تخصصي 2حسابداری صنعتي  112999 مباني سازمان و مديريت 9 اصلي  سازمانيمديريت رفتار 119323
 زبان عمومي 2 تخصصي 8زبان تخصصي  999919 اقتصاد خرد 9 پايه اقتصاد کالن 999992

 اقتصاد کالن-2اصول حسابداری  9 اصلي ظر اسالمنمديريت مالي از م 999912 رياضي پايه 9 پايه *8رياضیات و کاربرد آن در مديريت 129399

آمارو احتمال و کاربرد آن در  119391
 8مديريت

بازاريابي و مديريت بازار با  999919 رياضي پايه  9 پايه
 رويکرد اسالمي

اقتصاد -مباني سازمان و مديريت 9 اصلي
 کالن

آمار و احتماالت و کاربرد آن در  119321 - 9 عملي کاربرد در مديريتکامپیوترو  129394
 2مديريت

 9 پايه
آمارو احتمال و کاربرد آن در 

 8مديريت 
 - 2 عمومي تفسیر موضوعي قرآن 399119 - 2 عمومي فلسفه اخالق 399129

 81واحد     جمع   22واحد    جمع 

 

 حات:یتوض

 خواهد شد. افتيرکالسها از دانشجو د لیمتناسب با ساعات تشک زیآن ن هي( و شهر نيساعت حل تمر کي) با  لیساعت تشک 4در هفته دروس ستاره دار( )هيپا ياضي، ر یکاربرد اتیاضي، ر 2و  8 یدروس اصول حسابدار یکالس ها-8

 ندارند. يدانشگاه شیبه گذراندن دروس پ یازیبرخوردارند ن ياضيو ر يسیدرس زبان انگل یالزم برا يآموزش از حد نصاب علم صیکه با تشخ يانيدانشجو-2

 و بعد از آن مي باشد. 31اين جدول دروس صرفاً برای دانشجويان ورودی مهر -9
 



 

 

     (  8931ويرايش تیر )                                                                             دماوند   –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                           واحد841 مجموع                        

               ند                           و بعد از آن( 31مهر  یها یورود ی)براصنعتي کارشناسي  رشته                                 گروه مهندسي صنايع
 ششمترم   پنجمترم                                                                              

 کددرس
 نام درس

نوع 
 درس

تعداد 
 احد  و

 نیاز س پیشدرو
تعداد  نوع درس نام درس کد درس

 واحد
 نیاز دروس پیش

 مديريت رفتار سازماني 9 اصلي مديريت منابع انساني 119321 - 2 عمومي تاريخ تمدن و فرهنگ  399139

بررسي اقتصادی،اجتماعي و  999919 8زبان تخصصي  2 تخصصي 2زبان تخصصي  999913
 فرهنگي طرح های صنعتي 

 اقتصاد کالن -8حسابداری صنعتي  9 تخصصي

 9 تخصصي مديريت کیفیت و بهروری 999911
آمارو احتمال و کاربرد آن در 

 2 تيريمد
 8تحقیق در عملیات 9 اصلي 2تحقیق در عملیات 129321

 9 پايه روش تحقیق در مديريت 129329
آمارو احتمال و کاربرد آن در 

 8 تيريمد
 8تحقیق در عملیات  9 تخصصي تمديريت تولید و عملیا 999914

 9 اصلي 8تحقیق در عملیات  129391
رياضیات و کاربرد آن در 

 مديريت
 - 2 عمومي آشنايي با قانون اساسي 399192

 تربیت بدني 9 عملي 8ورزش  319132 مباني سازمان و مديريت 9 اختیاری فنون و تجزيه و تحلیل سیستم ها 119311
يزی پیشرفت و مباني برنامه ر 999913

 عدالت
اخالق حرفه ای در مديريت  999911 اقتصاد کالن -اقتصادخرد 9 اصلي

 با رويکرد اسالمي 
 - 2 اصلي

 81واحد    جمع   83واحد    جمع  
  

 هشتمترم  هفتمترم 
نوع  نام درس کد درس

 درس
تعداد 
 واحد

تعداد  نوع درس نام درس کد درس نیاز دروس پیش
 واحد

 نیاز یشدروس پ

 9 تخصصي طرح ريزی و تعمیرات و نگهداری 999939
آمارو احتمال و کاربرد آن در 

مديريت  -2مديريت 
  وعملیاتتولید

 قابل اخذ در سال آخر 2 تخصصي پروژه 999934

 9 تخصصي  مديريت پروژه 999931
مديريت -8تحقیق در عملیات 
 تولید 

 9 تخصصي مديريت کارخانه 999931
مديريت تولید  -2عملیاتتحقیق در 

 و عملیات

 9 اختیاری کارسنجي و روش سنجي 999933 2تحقیق در عملیات  9 تخصصي 9تحقیق در عملیات  999999
 دیتول تيريمد -2اتیدر عمل قیتحق

 اتیو عمل

سیستم های خريد و انبارداری و  119393
 توزيع

 - 2 عمومي جمعیتدانش خانواده و  331119 مديريت تولید و عملیات 9 تخصصي

مديريت -مباني سازمان و مديريت 9 اصلي آموزش مهارت حرفه ای 999932     
 رفتار سازماني 

 اتیو عمل دیتول تيريمد 9 تخصصي مديريت عملیات و خدمات 999939
مديريت عملکرد در  999939

 سازمانهای صنعتي
 مديريت کیفیت و بهره وری 9 تخصصي

 2 صصيتخ حفاظت صنعتي 999933
مديريت منابع  - دیتول تيريمد

 انساني
 81واحد     جمع   83واحد    جمع 

 


