
 نیمات هریجنز شیارگ – راک و بسک تیریدم هتشر
 یمزراوخ هاگشناد ،تیریدم هدکشناد ،تاعالطا یروانف و تایلمع تیریدم هورگ

 
 ای هتشر ناونع
 شیارگ-هتشر

 نیمأت هریجنز و تایلمع تیریدم شیارگ - راکوبسک تیریدم

 دشرایسانشراک یلیصحت عطقم
 یسیلگنا-یسراف سیردت نابز

 لاسمین ۴ هرود لوط
 هامرهم هرود عورش

 یاهدحاو دادعت
 یسرد

 .دوشیم رازگرب مرت راهچ یط هک دحاو ۴۸

 تیعضو
 شهوژپ/یشزومآ

 یروحم

 نایاپ زا سپ تسیابیم نایوجشناد .دشابیم یشهوژپ-یشزومآ تروص هب هرود نیا
 و عوضوم نXعت تبسن امنهار داتسا باختنا زا سپ موس مرت نایاپ زا شیپ و لوا مرت
 ذخا ار )دحاو ۶ لداعم( همان نایاپ ،مراهچ مرت رد و مادقا نآ بیوصت و لازپورپ شراگن
  .تسا هام ۶ لازپورپ بیوصت خیرات زا عافد تدم لوط .دننکیم

 -یلصا سورد
 کرتشم

 تیریدم ،کیژتارتسا تیریدم ،تایلمع تیریدم ،تيريدم و نامزاس ياه هيرظن
 يتاعالطا ياه متسيس ،داصتقا لوصا ،ناريدم يارب يرادباسح ،یلام تیریدم ،یبایرازاب
 ناریدم یارب یریگ میمصت ،ینامزاس راتفر و یناسنا عبانم تیریدم ،تيريدم

 یصصخت سورد
 ييايوپ ،تامدخ تايلمع تيريدم ،رابنا و یدوجوم تیریدم ،نیمأت هریجنز تیریدم
 تايلمع يژتارتسا ،راك و بسك

 و هرود حیرشت
 نآ یوتحم

 رد یتامدخ و یدیلوت عیانص زاین دروم صصختم یناسنا یورین تیبرت هتشر نیا فده
 و میهافم یریگدای هب هرود نیا نایوجشناد .تسا یصوصخ و یتلود فلتخم یاهشخب
 نیمأت هریجنز یتاعالطا ،یلام ،یتایلمع یاهدنیارف تیریدم و لیلحت یلصا یاهکینکت
 رد لاغتشا ای و هرواشم لابند هب هک تسا ینایوجشناد بسانم هتشر نیا .دنزادرپیم
 هب هتشر نیا رد .دنتسه عیزوت ای یدیلوت یاهتکرش یلام و یبایرازاب ،تایلمع هزوح
 و یبای عبنم ،کیتسجل ،یدوجوم لرتنک ،دیلوت یزیر همانرب دننام یصصخت تاعوضوم
 و یلام روما ،نیمأت هریجنز یژتارتسا نیودت ،هدننک نیمأت طباور تیریدم ،دیرخ
 و رامآ ،)۲( و )۱( تایضایر سورد .دوشیم هتخادرپ یتاعالطا یاهمتسیس و یرادباسح
 یم راظتنا .تسا هتشر نیا یاهزاین شیپ زا یسدنهم رامآ ای و )۱( تیریدم رد نادربراک
 دنناوتب نیمأت هریجنز و تایلمع شیارگ اب راکوبسک تیریدم هتشر نالیصحتلاغراف دور
 لیلحت و شورف و عیزوت یاهلاناک ریدم ،کیتسجل ریدم ،نیمأت هریجنز ریدم ناونع هب
 .دنوش راک هب لوغشم یتامدخ و یدیلوت یاهتکرش رد نیمأت هریجنز رگ

 
 

 



 یهاگشناد یاهمرت رد اهدحاو عیزوت هوحن یلک همانرب
 )۱۴۰۱ دادرخ یناسرزورب نیرخآ(

 یلصا دحا ۳۰ •
 یرایتخا-یلصا دحاو ۶ •
  یصصخت دحاو ۶ •
 هماننایاپ ذخا ناکما لماش زین یزاجم رترب دصرد۲۰( – )سیدرپ و مود تبون ،هنازور( همان نایاپ دحاو ۶ •

 )دنشابیم
 )هورگ فرط زا هدش نXعت دحاو ۶ ذخا – یزاجم یقاب دصرد ۸۰( •

 
 

MBA SCM & Pardis & eLearning (1st Sem) 
ناونع  دحاو  تاحیضوت   
 کرتشم-یلصا ۳ تیریدم و نامزاس یاههیرظن ۱
 یرایتخا-یلصا ۳ ناریدم یارب یریگمیمصت ۲
 کرتشم-یلصا ۳  تایلمع تیریدم ۳
 کرتشم-یلصا ۳ راک و بسک ماکحا و قالخا ۴
 کرتشم-یلصا ۳ داصتقا لوصا ۵

MBA SCM & Pardis & eLearning (2nd Sem) 
ناونع  دحاو  تاحیضوت   
 کرتشم-یلصا ۳ ناریدم یارب یرادباسح ۱
 کرتشم-یلصا ۳ ینامزاس راتفر تیریدم ۲

۳ 
 نیمات هریجنز تیریدم

۳ 
-یصصخت

 یلصا
 کرتشم-یلصا ۳ کیژتارتسا تیریدم ۴
 یرایتخا-یلصا ۳ راکو بسک ییایوپ ۵

MBA SCM & Pardis & eLearning (3rd Sem) 
ناونع  دحاو  تاحیضوت   
 کرتشم-یلصا ۳ یبایرازاب تیریدم ۱
 کرتشم-یلصا ۳ یناسنا عبانم تیریدم ۲

۳ 
 تایلمع یژتارتسا

۳ 
-یصصخت

 یلصا
 کرتشم-یلصا ۳ یلام تیریدم ۴

MBA SCM & Pardis (4th) 

ناونع  دحاو  تاحیضوت   

 روحم شهوژپ ۶ هماننایاپ ۱


