
 

 

 

 

دروس ترم چهار                                                                                                

 

 توضیحات
بوده و معدل  11وس را اخذ نمایند. بدیهی است حداقل نمره قابل قبول دروس جبرانی دانشجویانی که در مقطع کارشناسی دروس جبرانی فوق را نگذرانده اند باید این در -1

 کمتر باشد. نمرات این درس در معدل مقطع کارشناسی ارشد محسوب نمی گردد. 11نمرات دروس مربوطه نباید از 

 انتخاب واحد شخصی دانشجویان،به عهده خودشان خواهد بود.انتخاب واحد در ترم اول، فقط توسط دانشکده صورت می گیرد. در نتیجه عواقب ناشی از  -1

 واحد می باشد. 11واحد و حداکثر تعداد واحد با احتساب دروس جبرانی  8حداقل تعداد واحد در هر ترم  -3

 می باشد. 11حداقل نمره برای پاس شدن دروس)حتی دروس جبرانی(  -1

 مشروطی تلقی می گردد. 11معدل ترم کمتر از  -5

 اشی از عدم رعایت مفاد چارت درسی در انتخاب واحد نیمسال دوم به بعد بر عهده دانشجو می باشد.عواقب ن -6

 

 دروس ترم یک

نیازپیش  نام درس تعداد واحد نظری جمع 

 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 1 31 31 -

 مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1 31 31 -

 تحقیق در عملیات پیشرفته 1 31 31 -

طالعاتی مدیریت پیشرفتهاسیستم های  1 31 31 -  

 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار 1 31 31 -

 مدیریت تولید)برای رشته های غیر مرتبط( 1 31 31 -

 جمع دروس 11   

 دروس ترم دو

نیازپیش  نام درس تعداد واحد نظری جمع 

تحقیق)برای کلیه دانشجویان(روش  1 31 31 -  

 زبان تخصصی مدیریت)برای کلیه دانشجویان( 1 31 31 -

 اخالق و احکام کسب و کار 1 31 31 -

 کاربرد تئوری تصمیم گیری 1 31 31 -

 مدیریت انتقال تکنولوژی 1 31 31 -

 (erpمدیریت منابع سازمانی) 1 31 31 -

 جمع دروس 11   

 دروس ترم سه

نیازپیش  نام درس تعداد واحد نظری جمع 

 تحلیل آماری 1 31 31 -

 مدیریت استراتژیک پیشرفته 1 31 31 -

 مدیریت تولید پیشرفته 1 31 31 -

 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی 1 31 31 -

 سمینار در مسائل تولید و عملیات 1 31 31 -

 جمع دروس 11   

 پایان نامه 1   

گان آموزش عالی مؤسسه  ایپم گلپای

 بسمه تعالی

 چارت پیشنهادی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات


