
 بسمه تعالی

وبعد 94ورودی کارشناسی پیوسته صنعتیبرنامه دروس هفت نیمسال رشته مدیریت   

غیرانتفاعی حکمت رضوی-موسسه آموزش عالی غیردولتی  

 نیمسال اول نیمسال دوم نیمسال سوم نیمسال چهارم نیمسال پنجم

تعداد 

 واحد

تعداد  عنوان درس

 واحد

تعداد  عنوان درس

 واحد

واحد تعداد عنوان درس تعداد  عنوان درس 

 واحد

 عنوان درس

از منظر  1مدیریت مالی 3 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 3

 اسالم

1حسابداری صنعتی 3 ریاضیات و کاربرد آن در  3 

 مدیریت

 ریاضی پایه 3

بازاریابی و مدیریت بازار )بارویکرد  3

 اسالمی(

2حسابداری صنعتی 3 صنعتیروانشناسی  2  احتماالت و کاربرد آن  آمار و 3 

2در مدیریت  

آمار و احتماالت و کاربرد آن  3

1در مدیریت  

روش تحقیق در  3 مدیریت منابع انسانی 3 مدیریت تولید و عملیات 3

 مدیریت

2اصول حسابداری 3 1اصول حسابداری 3   

2تحقیق در عملیات 3 1تحقیق در عملیات  3   کاربرد کامپیوتر در مدیریت 3 مبانی سازمان و مدیریت 3 اقتصاد کالن 3 

2زبان تخصصی 2 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 3 اصول و مبانی مدیریت از  3 اقتصاد خرد 3 مدیریت رفتارسازمانی 3 

 دیدگاه اسالم

1زبان تخصصی 2 آموزش مهارتهای حرفه ای 2      احکام کسب و کار 3 

سیستم های اطالعاتی در  3

  مدیریت

تجزیه و تحلیل و فنون  3

 طراحی سیستم ها

    

 جمع 15 جمع 18 جمع 20 جمع 19 جمع 15
   

 نیمسال ششم نیمسال هفتم

 عنوان درس تعداد واحد عنوان درس تعداد واحد

3تحقیق در عملیات  3 مدیریت کارخانه 3  

بررسی اقتصادی، اجتماعی و  3

 فرهنگی طرح های صنعتی

 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 3

اخالق حرفه ای در مدیریت با  2 پروژه 2

اسالمیرویکرد   

مدیریت عملکرد در سازمان های  3

 صنعتی

 مدیریت عملیات خدمات 3

 مدیریت پروژه 3 آشنایی با قوانین کسب و کار 2

 مدیریت کیفیت بهره وری 3  

 جمع 17 جمع 13

 توضیحات: 

لذا دانشجویان عزیز می بایست با عنایت به  ،در برنامه تدوین شده دروس عمومی در نظر گرفته نشده است-

 اقدام نمایند.واحد عمومی  22ارائه دروس توسط گروه آموزشی و با تناسب الزم نسبت به انتخاب 

 

 

  گروه آموزشی                                                                                                                                        

 

 


