
 

 

 

 

 پيشنياز نوع درس واحد عنوان درس کد درس ترم
ترم اول

 
 -------------- پایه  3 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم 45404
 -------------- پایه  3 1اصول حسابداری  45454
 -------------- اصلی  3 مبانی سازمان و مدیریت 45401

 -------------- عمومی  2 1اندیشه  114
 -------------- پایه  3 ریاضیات پایه 45454

 -------------- عمومی  3 زبان عمومی 114
 -------------- عمومی  2 دانش خانواده 104

   واحد 91 جمع واحدها 

ترم دوم
 

 ریاضیات پایه پایه  3 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 45454
 1حسابداری اصول  پایه  3 0اصول حسابداری  45454
 ریاضیات پایه پایه  3 1آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت  45404

 -------------- عمومی  2 اخالق اسالمی 114
 مبانی سازمان مدیریت اصلی  3 مدیریت رفتار سازمانی 45400
 -------------- پایه  3 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 45444

 -------------- عمومی 1  1تربیت بدنی  110

   واحد 91 جمع واحدها 

ترم سوم
 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت اصلی  3 1تحقیق در عملیات  45404 

 ریاضیات پایه پایه  3 اقتصاد خرد 45451
 1آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت  پایه  3 0آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت  45404
 مدیریت رفتار سازمانی اصلی  3 مدیریت منابع انسانی 45404

 اصلی  2 آموزش مهارتهای حرفه ای 45404
مبانی سازمان -مدیریت رفتار سازمانی

 مدیریت
 0اصول حسابداری  اصلی  3 1حسابداری صنعتی  45404

 -------------- عمومی  3 فارسی عمومی 114

   واحد 02 جمع واحدها 

ترم 
چهارم

 

 اقتصاد خرد پایه  3 اقتصاد کالن 45450
 -------------- عمومی  2 متون اسالمی 154

 1تحقیق در عملیات  اصلی  3 0تحقیق در عملیات  45400
 1تحقیق در عملیات  اصلی  3 مدیریت تولید عملیات 45444
 مدیریتمبانی سازمان  اصلی  3 فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 45400
 زبان عمومی تخصصی  2 1زبان تخصصی  45445

 1حسابداری صنعتی  تخصصی  3 0حسابداری صنعتی  45441

   واحد 91 جمع واحدها 
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 پيشنياز نوع درس واحد عنوان درس کد درس ترم

ترم پنجم
 

 -------------- پایه  3 احکام کسب و کار 45444

 اقتصاد کالن-0اصول ح  اصلی  3 از منظر اسالم 1مدیریت مالی  45440

 مدیریتمبانی سازمان -اقتصاد کالن اصلی  3 بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسالمی 45444

 آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت تخصصی  3 مدیریت کیفیت و بهره وری 45444

 1زبان تخصصی  تخصصی  2 0ربان تخصصی  45440

 اقتصاد خرد و کالن اصلی  3 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 45444

 1تربیت بدنی  عمومی 1  0تربیت بدنی  150

   واحد 91 جمع واحد 

ترم ششم
 

 -------------- عمومی  2 تاریخ اسالم 154

 مدیریت تولید-0آمارو احتماالت  تخصصی  3 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 45441

 0تحقیق در عملیات  تخصصی  3 سیستم خرید انبارداری و توزیع 45444

 طراحی سیستمفنون تجزیه و تحلیل و  اختیاری  3 سیستم اطالعات در مدیریت 45404

 0تحقیق در عملیات  تخصصی  3 4تحقیق در عملیات  45440

 مدیریت تولید و عملیات تخصصی  3 مدیریت عملیات و خدمات 45444

 اقتصاد کالن-1صنعتی  تخصصی  3 بررسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی 45445

   واحد 02 جمع واحد 

ترم هفتم
 

 -------------- پایه - 2 صنعتی روانشناسی 45440

 -------------- اصلی - 2 اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی 45444

 1اندیشه  عمومی - 2 0اندیشه اسالمی  151

 مدیریت کیفیت و بهره وری تخصصی - 3 مدیریت عملکرد در سازمانهای صنعتی 45441

 مدیریت تولید و عملیات-0تحقیق در عملیات  تخصصی - 3 مدیریت کارخانه 45444

 مدیریت تولید و عملیات-1تحقیق در عملیات  تخصصی - 3 مدیریت پروژه 45441

 1آمار و احتماالت و کاربرد  پایه - 3 روش تحقیق در مدیریت 45440

   واحد 91 جمع واحد 

ترم هشتم
 

 -------------- عمومی - 2 انقالب اسالمی 150

 ترم آخر******* تخصصی - 2 پروژه 45444

 مدیریت کیفیت و بهره وری-0آمار و احتماالت  اختیاری - 2 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها 45400

   واحد  6 جمع واحدها 
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