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خ.سشرفی جم. داخالق اسالمیخ.سشرفی جم. داخالق اسالمی208سلمان زاده. داتوماسیون صنعتی203روغنیان.دمدل های احتمالی و تئوری صف304شفایی. دبرنامه ریزی تولید
303سلمان زاده. دفاکتورهای انسانی203مصدق.  د2کنترل موجودی 304آقایی. داصول شبیه سازی303بشیرزاده. داستاتیک ومقاومت مصالح208خوش الحان. د1تحقیق در عملیات 

203سیادتی. دعلم مواد303بشیرزاده. دروش های تولید303حداد. داقتصادمهندسی303حداد. دنت
خ.سپارسا منشآز اندازه گیری دقیق

خ.ستارخ. دمدیریت زنجیره عرضه203روغنیان. دطراحی سیستم های صنعتی304آقایی. داصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
4طروغنیان. دتحلیل سیستم های لجستیکی4طخوش الحان. دلجستیک بحران208خوش الحان. دتئوری بازی ها

208مصدق.  دمدیریت درآمد و تقاضا304حقیقی نسب.د(12:30-15:30)تحقیقات بازاریابی خ.سحمیدی. دمهندسی سیستم های تجارتخ.سمحمدی. دامنیت در تجارت الکترونیک203سلمان زده. دفاکتورهای انسانی پیشرفته
304حقیقی نسب.د(15:30-18:30)مدیریت بازاریابی 208ابراهیمی. داصول اقتصادخ.سعلیزاده. دکالن دادهخ.سعلیزاده. دداده کاویخ.سمحمدی. دامنیت سیستم های اطالعاتی

خ.سروح شاد. دزبان.خ. سروح شاد. دزبان.خ. سرحمانی.د1فیزیک خ.سرحمانی.د1فیزیک 303نجفی. دمدیریت و کنترل پروژه
خ.سعلیقلی زاده.دفارسی.خ. سعلیقلی زاده.دفارسی.خ. سرمضانی.د1ریاضی خ.سرمضانی.د1ریاضی خ.سمیرزایی. د1اقتصاد عمومی 

303رحمانی. دطرح ریزی واحدهای صنعتی208رحمانی. د2تحقیق در عملیات 208حسینی نژاد. دسیستم های اطالعات مدیریت208صمیمی. دتئوری احتماالت
208صفایی. دآنالیزتصمیم گیری203رمضانیان. دارزیابی کار و زمان303ستاک. د1کنترل موجودی 304شهریاری. دآمار مهندسی

203سوری.دتفسیر موضوعی نهج البالغه304شهریاری. دکنترل کیفیت آماریحسینی. داستراتژی فناوری اطالعات
303صمیمی. دطراحی آزمایشها203رمضانیان. دتوالی عملیات304شهریاری. دپیش بینی سری های زمانی

4طابراهیمی. دبازارهای مالی با درآمد ثابت4طمیرزایی. دسری های زمانی مالی4طمیرزایی. داصول مهندسی مالی4طنجفی. دانتخاب سبد سرمایه گذاری4طصمیمی. داقتصادسنجی
304حسینی نژاد. دمدیریت تغییر304غالمی. دتجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل203رحمانی. دنظریه تصمیم گیری303حسینی نژاد. دبرنامه ریزی ریاضی208رمضانیان. دمدل های زمانبندی حمل و نقل

-2طصفایی. درهبری و رفتارسازمانی203ستاک. دمدیریت استراتژیک
303سلمان زاده. دفاکتورهای انسانی203مصدق.  د2کنترل موجودی 208سلمان زاده. داتوماسیون صنعتی203روغنیان.دمدل های احتمالی و تئوری صف304شفایی. دبرنامه ریزی تولید
203سیادتی. دعلم مواد303بشیرزاده. دروش های تولید304آقایی. داصول شبیه سازی303بشیرزاده. داستاتیک ومقاومت مصالح208خوش الحان. د1تحقیق در عملیات 

208صفایی. داصول مدیریت303حداد. داقتصادمهندسی303حداد. دنت
301منصوری.د2اندیشه اسالمی

203روغنیان. دطراحی سیستم های صنعتی304آقایی. داصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
خ.ستارخ. دمدیریت زنجیره عرضه4طخوش الحان. دلجستیک بحران208خوش الحان. دتئوری بازی ها203سلمان زده. دفاکتورهای انسانی پیشرفته

208مصدق.  دمدیریت درآمد و تقاضاخ.سحمیدی. دمهندسی سیستم های تجارتخ.سمحمدی. دامنیت در تجارت الکترونیک4طروغنیان. دتحلیل سیستم های لجستیکی
304ابراهیمی. داصول اقتصادخ.سعلیزاده. دکالن دادهخ.سعلیزاده. دداده کاویخ.سمحمدی. دامنیت سیستم های اطالعاتی

خ.سروح شاد. دزبان.خ. سروح شاد. دزبانخ.سرحمانی.د1فیزیک خ.سرحمانی.د1فیزیک 303نجفی. دمدیریت و کنترل پروژه

خ.سعلیقلی زاده.دفارسی.خ. سعلیقلی زاده.دفارسیخ.سرمضانی.د1ریاضی خ.سرمضانی.د1ریاضی 203فاطمی. دمحاسبات عددی
303رحمانی. دطرح ریزی واحدهای صنعتی208رحمانی. د2تحقیق در عملیات 208حسینی نژاد. دسیستم های اطالعات مدیریت208صمیمی. دتئوری احتماالتخ.سمیرزایی. د1اقتصاد عمومی 

208صفایی. دآنالیزتصمیم گیری203رمضانیان. دارزیابی کار و زمان303ستاک. د1کنترل موجودی 304شهریاری. دآمار مهندسی
304شهریاری. دکنترل کیفیت آماریحسینی. داستراتژی فناوری اطالعات

304حسینی نژاد. دمدیریت تغییر303صمیمی. دطراحی آزمایشها203رمضانیان. دتوالی عملیات304شهریاری. دپیش بینی سری های زمانی
4طابراهیمی. دبازارهای مالی با درآمد ثابت4طمیرزایی. دسری های زمانی مالی4طمیرزایی. داصول مهندسی مالی4طنجفی. دانتخاب سبد سرمایه گذاری4طصمیمی. داقتصادسنجی

304غالمی. دتجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل203رحمانی. دنظریه تصمیم گیری303حسینی نژاد. دبرنامه ریزی ریاضی208رمضانیان. دمدل های زمانبندی حمل و نقل
-2طدوست حسینی. د(12:30--15:30)مدیریت مالی-2طصفایی. درهبری و رفتارسازمانی-2طستاک. دمدیریت استراتژیک

208ارزانی. د208انسان در اسالم
203جوهری. د203کاظم توری.دتفسیر موضوعی قرآن
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.برنامه هفتگی کالس های دوره مشترک با سازمان مدیریت صنعتی، با رنگ طوسی مشخص شده اند: توجه
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203دوست حسینی. د(15:30-17:30)حسابداری برای مدیران
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208شیرازی.داصول حسابداری و هزینه یابیچ

برنامه نویسی کامپیوتر
جبرخطی

13:30-10:30تحلیل سیستم های لجستیکیلجستیک بحران

به
شن

نج
هوشمندی وتحلیل زنجیره تامینپ

مدل های زمانبندی ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل و نقل


