برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-00
ایام هفته
شنبه
99/10/20

ساعت 13:30

ساعت08:30
مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل ونقل  -تحقیقات

مدیریت زنجیره عرضه

بازاریابی  -طراحی آزمایش ها
مدلهای احتمالی و تئوری صف  -محاسبات عددی

استاتیک و مقاومت مصالح  -طرح ریزی واحدهای صنعتی  -آشنایی با دفاع
مقدس
اصول مهندسی مالی

یکشنبه
99/10/21

مهندسی فاکتورهای انسانی  -ریاضی 1

دانش خانواده و جمعیت

دوشنبه

استراتژی فناوری اطالعات

بانکداری

99/10/22

اقتصاد مهندسی  -جبر خطی

اخالق و تربیت اسالمی (آیین زندگی)

سه شنبه

مدیریت بازاریابی  -نظریه تصمیم گیری

مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری

99/10/23

ارزیابی کاروزمان

تفسیر موضوعی قرآن (متون اسالمی)

چهارشنبه

بانکداری الکترونیکی

مدیریت سرمایه گذاری  -اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

99/10/24
99/10/25
99/10/26

سیستمهای اطالعات مدیریت  -تاریخ اسالم (تاریخ امامت)
مدیریت و کنترل پروژه  -روشهای تولید
پنجـشنبـــــــــــــــــــــــه
جمعــــــــــــــــــــــــــــه

شنبه

امنیت تجارت الکترونیکی  -مدیریت درآمد و تقاضا

اصول كارآفرینی (ارشد)  -طراحی سیستم های صنعتی

99/10/27

اصول مدیریت  -مبانی برق

موجودی  - 2فارسی

یکشنبه

تعطیل

99/10/28
دوشنبه

مدیریت تغییر  -تجزیه وتحلیل شبکه های حمل ونقل

99/10/29

کنترل موجودی  - 1کنترل کیفیت  -فیزیک1

سه شنبه

كالن داده ها  -استراتژی بازاریابی

تئوری احتماالت  -انقالب اسالمی (اندیشه سیاسی امام(ره) یا آشنایی با قانون
اساسی)

آمار مهندسی  -اندیشه اسالمی( 2حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم)

99/10/30
چهارشنبه

برنامه ریزی عدد صحیح

تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی  -مدیریت رفتار سازمان

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی  -مهندسی سیستم

مدیریت مالی  -اندیشه اسالمی( 1انسان در اسالم)
پنجـشنبـــــــــــــــــــــــه
جمعــــــــــــــــــــــــــــه
بازارها و نهادهای مالی  -شبیه سازی كامپیوتری ،مدلسازی و بهینه

99/11/01
99/11/02
99/11/03

اصول حسابداری  -کارآفرینی

شنبه

 - ERPمدیریت فرآیندهای كسب و كار

99/11/04

تحقیق در عملیات  - 2برنامه ریزی حمل و نقل

اصول بازاریابی  -علم مواد  -زبان خارجه

یکشنبه

حسابداری برای مدیران

سری های زمانی مالی  -اخالق و احکام كسب و كار

99/11/05

آنالیز تصمیم گیری  -اقتصاد عمومی 1

برنامه نویسی کامپیوتر

دوشنبه

نظریه بازیها  -امنیت سیستمهای اطالعاتی

نظریه های سازمان و مدیریت

99/11/06

معادالت دیفرانسیل

نگهداری و تعمیرات  -تحقیق در عملیات  - 1برنامه ریزی تولید

سازی

الزم به ذكر است براي دروس سرويسي به اطالعيه هاي دانشكده هاي ارائه دهنده نيز توجه نماييد.
بطور مثال امتحانات دروس پايه (رياضي  ،1رياضي  2و  )...عموما ساعت  8شروع مي شود.

