
 
 مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت

 
 

انتخاب واحد راهنمای 

 دانشجویان 

 صنعتیمدرییت  ویپستهکارشناسی رشته 
 

 تهیه کننده:

 مدیر گروه مدیریت 

 «مسعود براتی»

 

 39تابستان 

 



 2صفحه 

 الف( جدول کلی دروس 

 واحد است. 411در مجموع ، تعداد کل واحدهای آموزشی

 تعداد واحد نوع درس ردیف

 22 عمومیدروس  4

 83 دروس پایه 2

 22 دروس اصلی 8

 83 دروس تخصصی 8

 44 دروس اختیاری 1

 3 دروس پیشنیاز 5

 411 مجموع

 

  



 8صفحه 

  برنامه پیشنهادی انتخاب واحد( ب
 شود در هر نیمسال بر اساس برنامه پیشنهادی زیر انتخاب واحد کنند. در غیر به دانشجویان اکیداً توصیه می

مسؤولیت عدم ارائه دروس، تداخل ساعات تشکیل دروس، پراکندگی دروس در طول هفتهه و  این صورت 

 خود دانشجو است.   ی... بر عهده

 ترم اول

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

  نياز پيش 3  3 دانشگاهي رياضي پيش 4532403

  نياز پيش 3  3 زبان پيش دانشگاهي 4532400

  پايه 4  4 0اصول حسابداري 4532204

  عمومي 2  2 0انديشه اسالمي 4532050

  پايه 4  4 ن آ مباني مديريت اسالمي و الگوهاي 4532222

  پايه 2  2 حقوق اساسي 4532224

   81  81 مجموع

 دومترم 

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

 مباني مديريت اسالمي و الگوهاي آن اصلي 4  4 مباني سازمان و مديريت 4532423

 رياضيات پيش دانشگاهي پايه 4  4 0رياضيات و کاربرد آن در مديريت 4532203

 0اصول حسابداري  پايه 4  4 2اصول حسابداري 4532203

   پايه 4  4 روانشناسي صنعتي 4532200

 0انديشه اسالمي عمومي 2  2 2اسالميانديشه  4532052

   عمومي 4  4 زبان عمومي 4532054

   81  81 مجموع

 

 

 

 



 1صفحه 

 سومترم 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 جمع عملی نظری

 4  2کاربرد آن درمديريت  و رياضيات 4532203
 

 0رياضيات و کاربرد آن در مديريت پايه 4

 4 0آمار و کاربرد آن در مديريت 4532203
 

 رياضيات پيش دانشگاهي پايه 4

4532445 
 4 0حسابداري صنعتي

 
 2اصول حسابداري  اصلي 4

 4 اقتصاد خرد 4532200
 

 رياضيات پيش دانشگاهي پايه 4

 4 مديريت رفتار سازماني 4532420
 

 مباني سازمان و مديريت، روانشناسي صنعتي اصلي 4

 0 0تخصصيزبان  4532344
 

 زبان عمومي تخصصي 0

 2 تاريخ و فرهنگ تمدن اسالمي 4532054
 

   عمومي 2

   81  81 مجموع

 چهارمترم 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 جمع عملی نظری

   عمومي 4   4 فارسي عمومي 4532053

 2کاربرد آن در مديريت رياضي و  اصلي 4   4 0تحقيق در عمليات 4532423

 0زبان تخصصي تخصصي 0   0 2زبان تخصصي 4532343

 0حسابداري صنعتي  تخصصي 4   4 2حسابداري صنعتي 4532344

 اقتصاد خرد پايه 4   4 اقتصاد کالن 4532202

 مديريت رفتار سازماني اصلي 4   4 مديريت منابع انساني 4532423

 0آمار و کاربرد آن در مديريت پايه 4   4 2مديريتآمار و کاربرد آن در  4532225

   81  81 مجموع

 

 

 

 

 



 5صفحه 

 ترم پنجم

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

   عمومي 0 0   0تربيت بدني  4532053

 0مديريترياضيات و کاربرد آن در  پايه 4   4 کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت 4532204

 0تحقيق در عمليات اصلي 4   4 2تحقيق در عمليات 4532424

 0تحقيق در عمليات اصلي 4   4 مديريت توليد 4532440

 2اقتصاد کالن، اصول حسابداري  اصلي 4   4 مديريت مالي 4532423

 2حسابداري صنعتي  تخصصي 4   4 4حسابداري صنعتي 4532343

 2زبان تخصصي تخصصي 0   0 4زبان تخصصي 4532335

 مباني سازمان و مديريت، اقتصاد کالن اصلي 4   4 بازاريابي و مديريت بازار 4532442

   02 8 81 مجموع

 ششمترم 

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

 0آمار و کاربرد آن در مديريت پايه 4   4 روش تحقيق 4532220

 2تحقيق در عمليات تخصصي 4   4 4تحقيق در عمليات  4532343

 مديريت توليد يا همزمان تخصصي 4   4 و توزيع هاي خريد، انبارداري سيستم 4532343

 مديريت توليد يا همزمان تخصصي 4   4 حفاظت صنعتي 4532333

 4زبان تخصصي تخصصي 0   0 3زبان تخصصي 4532330

 مباني سازمان و مديريت اختياري 4   4 ها سيستم تحليل و طراحيفنون تجزيه و  4532305

   عمومي 2   2 تفسير موضوعي قرآن  4532053

   81  81 مجموع

 

 

 

 



 6صفحه 

 هفتمترم 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 جمع عملی نظری

 مديريت رفتار سازماني اختياري 4   4 روابط صنعتي 4532333

 0تربيت بدني  عمومي 0 0   2تربيت بدني 4532005

 2مديريت توليد، تحقيق در عمليات  تخصصي 2   2 کنترل پروژه 4532332

 2مديريت توليد، تحقيق در عمليات  تخصصي 4   4 مديريت کارخانه 4532330

 2آمار و کاربرد آن در مديريت تخصصي 4   4 کنترل کيفيت آماري 4532340

   عمومي 2   2 تاريخ اسالم 4532050

 ها سيستم فنون تجزيه و تحليل و طراحي اختياري 4   4 هاي اطالعاتي در مديريت سيستم 4532300

   81 8 81 مجموع

 هشتمترم 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 جمع عملی نظری

 0اقتصاد کالن، حسابداري صنعتي  تخصصي 4   4 هاي صنعتي بررسي اقتصادي طرح 4532333

 2مديريت توليد، تحقيق در عمليات  تخصصي 4   4 ريزي، تعميرات و نگهداري طرح 4532334

 2مديريت توليد، تحقيق در عمليات  تخصصي 4   4 کارسنجي و روش سنجي 4532333

   تخصصي 2   2 پروژه کارشناسي 4532334

4532304 

در   تحليل آنتجزيه و  و وري بهره

 سازمان
 اختياري 2   2

، تحقيق در 2آمار و کاربرد آن در مديريت 

 2عمليات 

   عمومي 2   2 انقالب اسالمي و ريشه هاي آن 4532053

   عمومي 2   2 جمعيت و دانش خانواده 4532000

   81  81 مجموع

  



 2صفحه 

 های اختیاری( درسج

 را با هماهنگی گروه آموزشی انتخاب نمایند.زیر جدول دروس اختیاری ازواحد  44دانشجویان موظفند 

 درس های اختیاری

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

  اختياري 4   4 روابط صنعتي 4532333

  اختياري 4   4 ها سيستم فنون تجزيه و تحليل و طراحي 4532305

  اختياري 4   4 هاي اطالعاتي در مديريت سيستم 4532300

  اختياري 2   2 در سازمان  تجزيه و تحليل آن و وري بهره 4532304

  اختياري 4   4 بازاريابي بين الملل 4532302

 مجموع
81  81   

 

 

 

  



 3صفحه 

 ( اخذ درس به صورت معرفی به استاده

 :زیر به صورت معرفی به استاد اخذ کند درس را با رعایت موارد 2تواند حداکثر هر دانشجو می

 ها پاس شده و حداکثر دو درس برای دانشجو باقیمانده باشد.تمامی درس -4

در آخهرین نیمسهال تحصهیلی    اینکهه  یها  و  های مورد نظر قبالً توسط دانشجو اخذ شده باشددرس -2

 دانشجو ارائه نشده باشد.

 وجود دارد: های زیر به صورت معرفی به استادفقط امکان اخذ درس -8

 4 اسالمی اندیشه 

 اساسی حقوق  

 آن الگوهای و اسالمی مدیریت مبانی 

 اسالم تمدن و فرهنگ تاریخ  

 مدیریت و سازمان مبانی   

 فارسی  

 سازمانی رفتار مدیریت 

 2 اسالمی اندیشه 

 انسانی منابع مدیریت 

  خانواده دانشجمعیت و 

 قرآن موضوعی تفسیر 

 اسالم تاریخ 

 آن های ریشه و اسالمی انقالب 


