
 مدیریت و صنایع مهندسی دانشکده

 مدیریت صنعتی رشته مقررات اجمالی کارشناسی ارشد 9-2

 وریمدیریت کیفیت و بهره گرایش

 

 هدف دوره

است و در مجموعه مدیریت  آموزش عالی جدید وری یکی از دوره های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت و بهره

نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع تولیدی و خدماتی، موسسات و شرکتهای دولتی هدف از تشکیل این دوره آموزش 

خصوصی است. در این دوره دانشجویان با فراگیری نظریهای نوین مدیریت صنعتی قادر خواهند شد تا به عنوان محقق به پژوهش 

 ها کمک نمایند.زمانپرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسایل مدیریتی به اداره موفقیت آمیز سا
 

 واحد جبرانی هم برای این رشته اعالم شده است. 4باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد سمینار و پروژهاستاد راهنما و اخذ 
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 4نامه شد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و پروژۀ پایان
 

 طول دوره

 .شودمینیمسال است که در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی یک نیمسال اضافه چهار طول دوره 
 

 دروس جبرانی 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 مدیریت تولید و عملیات 1

 2 مبانی سازمان  2
 

 عنوان تعداد واحد

 دروس اصلی 10

 تخصصی 6

 دروس پایه 10

 سمینار 2

 نامهپروژه پایان 4

 جمع 32



یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

و نظر استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص گروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  4تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 

 

 واحد( 10دروس پایه )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 پیشرفتهمدیریت منابع انسانی  1

 2 مدیریت استراتژیک پیشرفته 2

 2 تحلیل آماری  3

 2 نظریه های مدیریت پیشرفته 4

 2 اخالق و احکام کسب و کار 5
 

 واحد( 10دروس اصلی )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 کاربرد تئوری تصمیم گیری 1

 2 تحقیق در عملیات پیشرفته 2

سیستمهای اطالعاتی مدیریت  3

 پیشرفته

2 

 2 مدیریت تولید و عملیات پیشرفته 4

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و  5

 کار

2 

 

 واحد( 6دروس تخصصی )
 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 2 مدیریت کیفیت و تعالی سازمان 1

وری تجزیه و تحلیل و بهبود بهره 2

 سازمان

2 

 2 کنترل کیفیت آماری 3
 

 ها، نمرات و معدلواحد

 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم   8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر در حالیکه  می باشد، 12حداقل نمره قبولی در هر درس 



 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد د

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.


