برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-98
15:00-17:00

13:00-15:00

10:30-12:00
9:00-10:30
7:30-9:00
ساعت
درس
کالس
استاد
درس
کالس
استاد
درس
کالس
استاد
درس
روز
مدل های احتمالی و تئوری صف
اخالق اسالمی
د .سلمان زاده 208
اتوماسیون صنعتی
203
د.روغنیان
304
د .شفایی
برنامه ریزی تولید
کنترل موجودی 2
304
د .آقایی
اصول شبیه سازی
د .بشیرزاده 303
استاتیک ومقاومت مصالح
د .خوش الحان 208
تحقیق در عملیات 1
روش های تولید
303
د .حداد
اقتصادمهندسی
303
د .حداد
نت
آز اندازه گیری دقیق
اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
مدیریت زنجیره عرضه
د .روغنیان 203
 304طراحی سیستم های صنعتی
د .آقایی
تحلیل سیستم های لجستیکی
د .خوش الحان ط4
لجستیک بحران
د .خوش الحان 208
تئوری بازی ها
د .مصدق
د .حمیدی س.خ تحقیقات بازاریابی ()12:30-15:30
د .محمدی س.خ مهندسی سیستم های تجارت
امنیت در تجارت الکترونیک
فاکتورهای انسانی پیشرفته د .سلمان زده 203
د.حقیقی نسب
اصول اقتصاد
د .علیزاده س.خ
کالن داده
س.خ
د .علیزاده
داده کاوی
امنیت سیستم های اطالعاتی د .محمدی س.خ
د .روح شاد
زبان
د.رحمانی س .خ.
فیزیک 1
س.خ
د.رحمانی
فیزیک 1
303
د .نجفی
مدیریت و کنترل پروژه
د.علیقلی زاده
فارسی
د.رمضانی س .خ.
ریاضی 1
س.خ
د.رمضانی
ریاضی 1
د .میرزایی س.خ
اقتصاد عمومی 1
د .رحمانی
تحقیق در عملیات 2
 208سیستم های اطالعات مدیریت د .حسینی نژاد 208
د .صمیمی
تئوری احتماالت
د .صفایی
ارزیابی کار و زمان
303
د .ستاک
کنترل موجودی 1
د .شهریاری 304
آمار مهندسی
د.سوری
د .شهریاری 304
کنترل کیفیت آماری
د .حسینی
استراتژی فناوری اطالعات
طراحی آزمایشها
د .رمضانیان 203
توالی عملیات
پیش بینی سری های زمانی د .شهریاری 304
د .ابراهیمی
سری های زمانی مالی
ط4
د .میرزایی
اصول مهندسی مالی
ط4
د .نجفی
انتخاب سبد سرمایه گذاری
د .صمیمی ط4
اقتصادسنجی
تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل
د .حسینی نژاد
د .رحمانی 203
نظریه تصمیم گیری
د .حسینی نژاد 303
برنامه ریزی ریاضی
مدل های زمانبندی حمل و نقل د .رمضانیان 208
ط-2
د .صفایی
رهبری و رفتارسازمانی
203
د .ستاک
مدیریت استراتژیک
مدل های احتمالی و تئوری صف
د .سلمان زاده
فاکتورهای انسانی
203
د .مصدق
کنترل موجودی 2
د .سلمان زاده 208
اتوماسیون صنعتی
203
د.روغنیان
304
د .شفایی
برنامه ریزی تولید
د .سیادتی
علم مواد
303
د .بشیرزاده
روش های تولید
304
د .آقایی
اصول شبیه سازی
د .بشیرزاده 303
استاتیک ومقاومت مصالح
د .خوش الحان 208
تحقیق در عملیات 1
208
د .صفایی
اصول مدیریت
303
د .حداد
اقتصادمهندسی
303
د .حداد
نت
د.منصوری 301
اندیشه اسالمی2
اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
د .روغنیان 203
 304طراحی سیستم های صنعتی
د .آقایی
د .تارخ
مدیریت زنجیره عرضه
د .خوش الحان ط4
لجستیک بحران
د .خوش الحان 208
تئوری بازی ها
فاکتورهای انسانی پیشرفته د .سلمان زده 203
د .حمیدی س.خ مدیریت استراتژیک پیشرفته (-15:30
د .مصدق
مدیریت درآمد و تقاضا
د .محمدی س.خ مهندسی سیستم های تجارت
امنیت در تجارت الکترونیک
تحلیل سیستم های لجستیکی د .روغنیان ط4
304
د .خالقی
د .ابراهیمی
اصول اقتصاد
د .علیزاده س.خ
کالن داده
س.خ
د .علیزاده
داده کاوی
امنیت سیستم های اطالعاتی د .محمدی س.خ
)12:30
د .روح شاد
زبان
د .روح شاد س .خ.
زبان
د.رحمانی س.خ
فیزیک 1
س.خ
د.رحمانی
فیزیک 1
303
د .نجفی
مدیریت و کنترل پروژه
د.علیقلی زاده
فارسی
د.علیقلی زاده س .خ.
فارسی
د.رمضانی س.خ
ریاضی 1
س.خ
د.رمضانی
ریاضی 1
د .فاطمی 203
محاسبات عددی
د .رحمانی
طرح ریزی واحدهای صنعتی
208
د .رحمانی
تحقیق در عملیات 2
 208سیستم های اطالعات مدیریت د .حسینی نژاد 208
د .صمیمی
تئوری احتماالت
د .میرزایی س.خ
اقتصاد عمومی 1
د .صفایی
آنالیزتصمیم گیری
203
د .رمضانیان
ارزیابی کار و زمان
303
د .ستاک
کنترل موجودی 1
د .شهریاری 304
آمار مهندسی
د .شهریاری 304
کنترل کیفیت آماری
د .حسینی
استراتژی فناوری اطالعات
د .حسینی نژاد
مدیریت تغییر
303
د .صمیمی
طراحی آزمایشها
د .رمضانیان 203
توالی عملیات
پیش بینی سری های زمانی د .شهریاری 304
د .ابراهیمی
بازارهای مالی با درآمد ثابت
ط4
د .میرزایی
سری های زمانی مالی
ط4
د .میرزایی
اصول مهندسی مالی
ط4
د .نجفی
انتخاب سبد سرمایه گذاری
د .صمیمی ط4
اقتصادسنجی
تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل
304
د .غالمی
د .رحمانی 203
نظریه تصمیم گیری
د .حسینی نژاد 303
برنامه ریزی ریاضی
مدل های زمانبندی حمل و نقل د .رمضانیان 208
حسابداری برای مدیران( )15:30-17:30د .دوست حسینی
د .دوست حسینی ط-2
مدیریت مالی()12:30--15:30
ط-2
د .صفایی
رهبری و رفتارسازمانی
ط-2
د .ستاک
مدیریت استراتژیک
برنامه نویسی کامپیوتر
د .ارزانی
208
انسان در اسالم
208
د.شیرازی
اصول حسابداری و هزینه یابی
جبرخطی
د .جوهری
د.کاظم توری 203
تفسیر موضوعی قرآن
درس
اخالق اسالمی
فاکتورهای انسانی
علم مواد

شنبه

کالس
استاد
د .شرفی جم س.خ
203
د .مصدق
303
د .بشیرزاده
س.خ
پارسا منش
س.خ
د .تارخ
ط4
د .روغنیان
مدیریت درآمد و تقاضا
د.حقیقی نسب 304
 208مدیریت بازاریابی ()15:30-18:30
د .ابراهیمی
زبان
د .روح شاد س .خ.
فارسی
د.علیقلی زاده س .خ.
طرح ریزی واحدهای صنعتی
208
د .رحمانی
آنالیزتصمیم گیری
203
د .رمضانیان
تفسیر موضوعی نهج البالغه
303
د .صمیمی
بازارهای مالی با درآمد ثابت
ط4
د .میرزایی
مدیریت تغییر
304
د .غالمی

استاد
د .شرفی جم
د .سلمان زاده
د .سیادتی

کالس
س.خ
303
203

یکشنبه

208
304
س.خ
س.خ
303
208
203
ط4
304
303
203

دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه پنجشنبه

لجستیک بحران

د .خوش الحان 304

تحلیل سیستم های لجستیکی13:30-10:30

هوشمندی وتحلیل زنجیره تامین

د.خلیلی

304

ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل و نقل

د .احدی

303

توجه :برنامه هفتگی کالس های دوره مشترک با سازمان مدیریت صنعتی ،با رنگ طوسی مشخص شده اند.

د.روغنیان

س.خ
208
304
س.خ
س.خ
303
208
304
ط4
203
208
203

304

مدل های زمانبندی

د .مصدق

303

