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(2)اصول حسابداري 

(1)تحقيق در عمليات 

دروس ترم سوم

چارت ترمي کارشناسي پیوسته مديريت صنعتي  دانشگاه دانش البرز

دروس ترم اول

مبانی سازمان و مديريت

(1)آمار و احتماالت و كاربرد آن در مديريت 

 واحد20: جمع 

 واحد16:جمع 

مديريت رفتار سازمانی

 دروس ترم چهارم

دروس ترم دوم

زبان عمومی

(2)تحقيق در عمليات 

سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع

(2)انديشه اسالمی 

(1)زبان تخصصی

فلسفه اخالق اسالمی

آموزش مهارتهاي حرفه اي

(با رويکرد اسالمی )بازاريابی و مديريت بازار

(2)حسابداري صنعتی 

كارسنجی و روش سنجی(2)آمار و كاربرد آن در مديريت

كاربرد كامپيوتر در مديريت

اقتصاد كالن

مديريت كارخانه

دروس ترم ششم

(2)زبان تخصصی 

احکام كسب و كار

روش تحقيق در مديريت

(3)تحقيق در عمليات 

فنون تجزيه و تحليل طراحی سيستمها

 دروس ترم پنجم 

زبان انگليسی پيش دانشگاهی

رياضی پيش دانشگاهی

(1)انديشه اسالمی 

فارسی عمومی

(1) اصول حسابداري 

مديريت توليد و عمليات

جمعيت و دانش خانواده

بررسی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی طرح هاي اقتصادي

تفسير موضوعی قرآن

اقتصاد خرد

 واحد17: جمع
 انقالب اسالمی ايران

 واحد20: جمع

طرح ريزي ، تعميرات و نگهداري

اصول و مبانی مديريت از ديدگاه اسالم

 تاريخ اسالم

1ورزش 

حفاظت صنعتی

 دروس ترم هشتم

مديريت عملکرد در سازمانهاي صنعتی

مبانی برنامه ريزي پيشرفت و عدالت

پروژه

مديريت عمليات خدمات

رياضيات كاربردي در مديريت

روان شناسی صنعتی

(1)حسابداري صنعتی 

 واحد20: جمع 

مديريت مالی از منظر اسالم

مديريت پروژه مديريت منابع انسانی

 واحد144: جمع کل 

 واحد12: جمع 

 واحد19: جمع 

تربيت بدنی

مديريت كيفيت و بهره وري

 واحد20: جمع

اخالق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسالمی

 دروس ترم هفتم




