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 گرايش

 روز/تاريخ
 بندر و کشتيراني مالي مديريت پروژه سيستمهاي اطالعاتي تجارت الكترونيكي مديريت مهندسي لجستيک سيستمهاي کالن بهينه سازي

 مجازي

 10ساعت امتحان 

 شنبه

71/71/7017 
 فرآیندهای احتمالی 

 حیدری-د

 مهندسی سیستم 

 تیموری-د

مدلهای زمانبندی و بهینه 

  سازی حمل و نقل

 حسینی مطلق  -د 

 مهندسی سیستم

 حائری-د

مفاهیم و مدلهای تجارت و 

 بازاریابی

 فتحیان -د

سیستمهای تجارت و 

 بازاریابی الکترونیکی

 فتحیان-د

 
مدلهای انتخاب 

 سجادی-د سرمایه

 مدیریت ترمینال و بنادر 

 یعقوبی -د

  مدلهای زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل

 حسینی مطلق-د

 تیموری -مدیریت تدارکات د

 یکشنبه

71/71/7017 

 عارضه یابی 

 قوسی-د

 

  

  

 
استانداردهای مدیریت 

 یعقوبی -پروژه د
 

 مباحث منتخب 

 غالمیان -د  حسینی مطلق-د 

 دوشنیه

71/71/7017 
 برنامه ریزی غیرخطی

 سجادی-د

 تئوری فازی

 دکتر غضنفری

 اصول مهندسی لجستیک

 تیموری-د

ماشین به ماشین و   

 اینترنت اشیا

 خطیبی -د

  

-د اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 

 تیموری

 سه شنبه

01/71/7017 
 اصول مهندسی مالی

 محمدی-د

 ریاضیبرنامه ریزی 

 صاحبی-د
 

استراتژیها وبرنامه های جامع  

 کسب وکارالکترونیکی

 علی احمدی-د

 
قراردادهای مدیریت 

 آالد پوش-د پروژه

 اصول مهندسی مالی

 محمدی-د

 اقتصاد کشتیرانی

 محمدپورعمران -د

  سیستمهای سنجش عملکرد

 تیموری-د

 چهارشنبه

07/71/7017  

مدلسازی پویاییهای 

 سیستم

 پیشوایی-د

 

  

   
 اقتصاد سنجی

 شوال پور-د

 تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی 

 یعقوبی-د 

 پنجشنبه

00/71/7017 
 مباحث منتخب 

 دهقانی -د 
  

  

 

مباحث منتخب در 

  مدیریت پروژه

 دهقانی -د

 

  

 شنبه

 طراحی آزمایشها 00/71/7017

 نورالسناء-د

مدلهای زمانبندی و 

بهینه سازی حمل و 

 دهقانی-د  نقل

 

تحلیل و طراحی 

 سیستمهای لجستیکی

 یعقوبی -د 

مدیریت منابع 

 انسانی

 نوری-د

طراحی و ارزیابی کسب و کار 

 امیری -د
مدلهای کسب و کار و 

 خلق ارزش

 امیری -د

مدیریت و تحلیل ریسک 

 پروژه

 مرتجی -د

مباحث پیشرفته در 

 ۱سیستمهای مالی 

 محمدی -د

 تحقیق در عملیات پیشرفته

 حسینی مطلق -د

 تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

 غالمیان-د 

 یکشنبه

02/71/7017 

اصول مهندسی 

لجستیک و زنجیره 

 تامین دکتر برزین پور

  

  

   

 روش تحقیق 

 محمدپور عمران-د

 دو شنبه

02/71/7017 

طراحی سیستمهای 

 صنعتی

 جبل عاملی-د 

 

شبکه های اجتماعی 

محاسباتی، کاوش و 

-د دیداری سازی

 غضنفری

 روش تحقیق

 محمدپور عمران -د 

 بازاریابی

 جعفری-د

 

   

 لجستیک بین المللی 

 محمدپور عمران -د

 سه شنبه

01/71/7017 
تصمیم گیری با 

 ماکویی-د معیارها
 

طراحی شبکه زنجیره 

 تامین

 غالمیان -د

بازمهندسی فرایندهای کسب و  

 کار در تجارت الکترونیکی

 رسولی -د 

سیستمهای مدیریت 

 -کسب و کار د فرایند

 رسولی

 مدیریت سبد پروژه ها

 قنادپور -د

تصمیم گیری با 

 معیارها

 ماکویی-د

مدیریت پشتیبانی دریایی و 

 تیموری -زنجیره تامین د

 

  طراحی و پیکر بندی زنجیره تامین

 غالمیان-د

 چهارشنبه

01/71/7017 

الگوریتمهای 

  فراابتکاری

 برزین پور -د

مبانی اقتصاد انرژی و 

سیستم عرضه انرژی  

 میرزامحمدی -د

 

برنامه ریزی 

 راهبردی

 مهدوی-د

 

   

  

 


