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برنامه ترمیک رشته مدیریت پروژه و ساخت
ترم ارائه 1-

واحد

نظریه های مدیریت پروژه

2

روش های آماری و تحقیق در عملیات در

نوع درس
الزامی
(اصلی)

مالحظات

دکتر نظری  -دانشگاه شهید بهشتی

2

الزامی(اصلی)

دکتر اشتهاردیان -دانشگاه تربیت مدرس

سیستم های ساختمانی و روش های اجرا

2

الزامی(اصلی)

دکتر منیر عباسی  -دانشگاه پیام نور

مدیریت مالی پروژه

2

الزامی(اصلی)

جمع واحد ها

8

مدیریت

دکتر نصیر زاده  -دانشگاه علم و صنعت ایران  ،پیام
نور

ترم ارائه 2-

واحد

نوع درس

مالحظات

روش های مدیریت پروژه II

2

الزامی

دکترنظری  -دانشگاه شهید بهشتی

قوانین و مدیریت پیمان

2

اختیاری

دکترپرچمی  -دانشگاه تهران

پروژه های موردی

2

اختیاری

دکتر سقط فروش  -مهر البرز

روش های مدیریت پروژه I

2

الزامی

دکتر عباسیان  -دانشگاه خواجه نصیر طوسی

جمع واحد ها

8

ترم ارائه 3-

واحد

نوع درس

مالحظات

مباحث منتخب( مدیریت کارگاه)

2

اختیاری

دکتر فرصت کار  -دانشگاه تهران

برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها

2

اختیاری

دکتر طوسی  -دانشگاه تهران

فناوری های نوین ساخت

2

الزامی(اصلی)

دکتر فشارکی  -دانشگاه تهران

سمینار و روش تحقیق

2

الزامی

دکترسقط فروش  -مهر البرز

جمع واحد ها

8

کل

واحد

نوع درس

مالحظات

ترم ارائه4-
کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه

2

الزامی

دکتر نصیر زاده  -دانشگاه علم و صنعت ایران  ،پیام نور

مباحث منتخب

2

اختیاری

مدیریت و مهندسی ارزش

2

اختیاری

دکتر عرب  -استاد مدعو

مدیریت سیستم های اطالعاتی

2

اختیاری

اساتید رشته MBA

مدیریت تدارکات پروژه

2

اختیاری

استاد مدعو

سمینار II

2

الزامی

دکترسقط فروش  -مهر البرز

پایان نامه

6

الزامی

جمع واحد ها

8

کل

مدیریت منابع انسانی -مدیریت دانش -مدیریت
ماشین آالت  -مدیریت استراتژیک پروژه

دانشجویان پژوهش محور 6 :واحد پایان نامه  +کاربرد کامپیوتر
دانشجویان آموزش محور :سمینار  ،IIکاربرد کامپیوترو دو درس اختیاری

