
304ز ثطیزسازُرٍضْبی تَلیس208ز حسیٌی ًضازطزاحی ایجبز صٌبیع303ز ستبن1وٌتزل هَجَزی 303ز حسازالتصبز هٌْسسی304ز ثطیزسازُاستبتیه همبٍهت هصبلح

208ز غالهیحول ٍ ًمل203اهبهی. زتبرید اسالم208ز سلوبًشازُهًَتبص هىبًیىی208ز رحوبًیطزحزیشی ٍاحسّبی صٌعتی208ز ضفبییثزًبهِ ریشی تَلیس

203اهبهی. زاًمالة اسالهیس خز اثزاّیوی2التصبز عوَهی م اثزاّیوی

د برقآس هجبًی ثزقد برقآس هجبًی ثزقم اهیٌی

س خز صبلحیججز ذطی203ز ستبنهسیزیبثی ٍسبیل ًملیِس خز حویسیهجبًی ثزق

304ز ثطیزسازُطزاحی ٍ تَلیس ثِ ووه وبهپیَتز

303ز ضفبییهسیزیت تىٌَلَصی303ز سلوبًشازُلبثلیت اطویٌبًی304ز آلبییسیستوْبی صفس خز صفبییهسیزیت هٌبثع اًسبًی303ز حسازالتصبز هٌْسسی پیطزفتِ

س خز ًعیوی3-6هسیزیت ثبساریبثیس خز رحوبًیهسیزیت عولیبتس خز حویسیاذالق ٍ احىبم وست ٍ وبرس خز حسیٌی ًضازثزًبهِ ریشی هتغیزّبی صحیحس خز حسیٌی ًضازهسیزیت تغییز 

س خز رحوبًیثزًبهِ ریشی ذطی پیطزفتِس خز صبلحیسیستوْبی زیٌبهیىیس خز تبرخهسیزیت ارتجبط ثب هطتزیبىس خز حویسیERPس خز هحوسیسیستوْبی پززاذت الىتزًٍیىی

208ز صفبییآًبلیش تصوین گیزی208ز ذَش الحبى1تحمیك زر عولیبت 304ز ضْزیبریوٌتزل ویفیت آهبری304ز ضْزیبریآهبر هٌْسسی303ز ًجفیهسیزیت ٍ وٌتزل پزٍصُ

203ز رهضبًیبى2تحمیك زر عولیبت 208ز صفبییهسیزیت ویفیت ٍ ثْزُ ٍری303ز رٍغٌیبىتئَری احتوبالت208ز رهضبًیبىارسیبثی وبر ٍ سهبى

-3سایتز صویوی12-13:30ثزًبهِ ًَیسی وبهپیَتزز ذزسٌس

س خذبًن وبظن تَریتفسیز هَضَعی ًْج الجالغِس خز رهضبًی2ریبضی س خرضبیی.ز2فیشیهس خسلوبًی ًضاز.زفبرسی

س خآلبی وزهبًی ًضاز1اًسیطِ اسالهی

303ز رهضبًیبىثْیٌِ سبسی تصبزفی304ز ضْزیبریپیص ثیٌی ٍ آًبلیش سزیْبی سهبًی303ز رٍغٌیبىطزاحی سیستوْبی صٌعتی208ز ذَش الحبىتصوین گیزی ثب هعیبرّبی چٌسگب304ًِز صویویرٍضْبی آهبری

304ز اثزاّیویثبسارّبی هبلی ثب زرآهسثبثت303ز رٍغٌیبىلیوت گذاری203ز اثزاّیویهسیزیت ٍ تحلیل ریسه هبلی203ز ًجفیهسیزیت سزهبیِ گذاری203ز حسیٌیثبساریبثی ایٌتزًتی

304ز ثطیزسازُرٍضْبی تَلیس303ز ستبن1وٌتزل هَجَزی 303ز حسازالتصبز هٌْسسی304ز ثطیزسازُاستبتیه همبٍهت هصبلح

208ز غالهیحول ٍ ًمل208ز سلوبًشازُهًَتبص هىبًیىی208ز آلبییاصَل ضجیِ سبسی208ز ضفبییثزًبهِ ریشی تَلیس

م اثزاّیوی

م اهیٌی

303ز ضفبییهسیزیت تىٌَلَصی203ز ستبنهسیزیبثی ٍسبیل ًملی2ِز حویسیهجبًی ثزق

203ز سلوبًشازُلبثلیت اطویٌبًی304ز آلبییسیستوْبی صف304ز ثطیزسازُطزاحی ٍ تَلیس ثِ ووه وبهپیَتز303ز حسازالتصبز هٌْسسی پیطزفتِ

س خز تبرخهسیزیت ارتجبط ثب هطتزیبىس خز حویسیERPس خز هحوسیسیستوْبی پززاذت الىتزًٍیىی

208ز صفبییآًبلیش تصوین گیزی208ز ذَش الحبى1تحمیك زر عولیبت 304ز ضْزیبریوٌتزل ویفیت آهبری304ز ضْزیبریآهبر هٌْسسی303ز ًجفیهسیزیت ٍ وٌتزل پزٍصُ

203ز رهضبًیبى2تحمیك زر عولیبت 208ز صفبییهسیزیت ویفیت ٍ ثْزُ ٍری303ز رٍغٌیبىتئَری احتوبالت208ز رهضبًیبىارسیبثی وبر ٍ سهبى

208ز صویوی12-13:30ثزًبهِ ًَیسی وبهپیَتزس خز رهضبًی2ریبضی س خرضبیی.ز2فیشیهس خسلوبًی ًضاز.زفبرسی

303ز رهضبًیبىثْیٌِ سبسی تصبزفی304ز ضْزیبریپیص ثیٌی ٍ آًبلیش سزیْبی سهبًی303ز رٍغٌیبىطزاحی سیستوْبی صٌعتی208ز ذَش الحبىتصوین گیزی ثب هعیبرّبی چٌسگب304ًِز صویویرٍضْبی آهبری

304ز اثزاّیویثبسارّبی هبلی ثب زرآهسثبثت303ز رٍغٌیبىلیوت گذاری203ز اثزاّیویهسیزیت ٍ تحلیل ریسه هبلی203ز ًجفیهسیزیت سزهبیِ گذاری203ز حسیٌیثبساریبثی ایٌتزًتی

203آلبی گززٍى پٌبُتفسیز هَضَعی لزآى208ز حسیٌی ًضازطزاحی ایجبز صٌبیع208ز ضیزاسیهسیزیت هبلی208ز آلبییاصَل ضجیِ سبسی

304ز ضیزاسیاصَل حسبثساری ٍ ّشیٌِ یبثی304ز ضیزاسیاصَل حسبثساری ٍ ّشیٌِ یبثی304ز رحوبًیطزحزیشی ٍاحسّبی صٌعتی

ز ذزسٌس203اساتيد گروهزاًص ذبًَازُ ٍ جوعیت

س خز صبلحیججز ذطی203اساتيد گروهاًسبى زر اسالم303ز ضیزاسیهسیزیت هبلی

س خز رحوبًیهسیزیت عولیبتس خز حویسیاذالق ٍ احىبم وست ٍ وبرس خز صفبییهسیزیت هٌبثع اًسبًیس خز حسیٌی ًضازهسیزیت تغییز 

س خز رحوبًیثزًبهِ ریشی ذطی پیطزفتِس خز صبلحیسیستوْبی زیٌبهیىیس خز حسیٌی ًضازثزًبهِ ریشی هتغیزّبی صحیح
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1وبرگبُ جَضىبری ي

1 ي1وبرگبُ هبضیي افشار 

1وبرگبُ ریرتِ گزی ي 

2وبرگبُ جَضىبری ي

2 ي1وبرگبُ هبضیي افشار 

2وبرگبُ ریرتِ گزی ي 
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