
 

 صبح 8:30شروع امتحان   1400 – 1401برنامه امتحانی دوره های تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع نیمسال دوم 

 گرایش
 ساعت/روز

 فناوری اطالعات مدیریت مهندسی لجستیک کالن بهینه سازی
سیستمهای 
 اطالعاتی

 مجازی بنادر و کشتیرانی مالی مدیریت پروشه

 دوشنبه
23//1401  

 فرایىذَبی احتمبلی
 دکتر حیذری 

 

 تجسیٍ تحلیل ضبکٍ حمل ي وقل
 دکتر حسیىی مطلق

 اصًل مُىذسی لجستیک
 دکتر جببرزادٌ 

 وظریٍ ضبکٍ
 دکتر حسیىی مطلق

 
 مببحث مىتخب

 دکتر امیری 

مذیریت ارتببط بب 
 مطتری

 دکتر امیری

 مذیریت مبلی ي کىترل َسیىٍ 
 دکتر ببقرپًر

 فرایىذَبی احتمبلی

 حیذری دکتر
 

تصمیم گیری بب معیبرَبی 
 چىذگبوٍ

غالمیبن  دکتر 
 14-16سبعت 

 سه شنبه
24/3/1401 

 مذلُب ي تکىیک َبی تصمیم
 دکتر مبکًیی

     
 ،استبوذاردَبی مذیریت پريشٌ

 دکتر یعقًبی
 

مذیریت عملیبت 
 دکتر یًسفی، وبيگبن 

14-16 
 

 چهارشنبه
25/3/14013 

 بروبمٍ ریسی پًیب
 دکتر مبکًیی،

 سجبدیدکتر  

 بروبمٍ ریسی غیرقطعی
 دکتر پیطًایی

 مذیریت تذارکبت
 دکتر تیمًری

اصًل مُىذسی 
 لجستیک

 دکتر ایمبوی
     

سیستمُبی سىجص عملکرد 
 دکتر تیمًری

 8:30 -10:30سبعت 
مذیریت تذارکبت 

 14-16سبعت ،  دکترتیمًری

 پنجشنبه
26/3/1401 

 مذیریت ریسک مبلی
 دکتر محمذی 

 

 علی احمذیريش تحقیق دکتر 
 ريش تحقیق دکتر خطیبی

 ريش تحقیق 
 دکتر علی احمذی

 ريش تحقیق دکتر خطیبی

تحلیل دادٌ َبی 
 مُىذسی

 دکتر حبئری
   

مذیریت ریسک 
 کتر محمذید ،مبلی

 ريش تحقیق
دکتر علی احمذی   

 ريش تحقیق
 دکتر خطیبی 

 

 شنبه
28/3/1401 

 مببحث مىتخب
 دکتر علیُب 

 
 مذیریت مًاد ي مًجًدی

 دکتر غالمیبن

 مذیریت داوص
 دکتر جعفری

 

 اوببرَبی دادٌ ي
 دادٌ کبيی 

 دکتر غضىفری
 

 
 مذیریت لجستیک

 ي زوجیرٌ تبمیه  
 دکتر قىبدپًر ،دکتر مُذيی

  

مببحث مىتخب 
 دکتر غالمیبن

 8:30 -10:30سبعت 
 سیستمُبی تًزیع ي 

خردٌ فريضی 
 14-16سبعت ،  دکتر یعقًبی

 یکشنبه
29/3/1401 

 َسیىٍ مُىذسی
 دکتر سعیذی

         

 دوشنبه
30/3/1401 

 طراحی سیستمُبی صىعتی
 دکتر جبل عبملی، 

 

 ريضُبی بروبمٍ ریسی
 دکتر صبحبی

   
تکىیکُب ي فىبيریُبی 

 کالن دادٌ
 دکتر خطیبی

  
مذیریت حمل ي وقل 

 ،ترکیبی
 دکتر تیمًری 

لجستیک بیه المللی 
 ،دکتر محمذپًرعمران

 14-16سبعت  

 سه شنبه
31/3/1401 

 بروبمٍ ریسی عذد صحیح
 دکتر برزیه پًر

 سیستمُبی تًزیع ي خردٌ فريضی
 دکتر یعقًبی

 
 مُىذسی ي مذیریت

 ،بُرٌ يری 
 دکتر قىبدپًر 

   
سری َبی زمبوی 

 ، مبلی

 دکتر ضًال پًر 
 

 مُىذسی ي مذیریت

بُرٌ يری  
 ، دکتر قىبدپًر

 8:30 -10:30سبعت  

 چهارشنبه
1/4/1401 

 آزمبیطُبطراحی 
 دکتر وًرالسىب

   
مذیریت زوجیرٌ 

 تبمیه
 دکتر رسًلی

بروبمٍ ریسی مىببع 
 بىگبٌ

 دکتر رسًلی
    

 پنجشنبه
2/4/1401 

 ريش تحقیق
 دکتر جبل عبملی
 دکتر برزیه پًر

 
 لجستیک بیه المللی
 دکتر محمذپًر عمران

 ريش تحقیق 
 دکتر مُذيی

بروبمٍ ریسی ي 
 زمبوبىذی پريشٌ

 دکتر وًری
 10:30سبعت  

  
 ريش تحقیق دکتر مُذيی

 

 ريش تحقیق
 دکتر جبل عبملی

 دکتر برزیه پًر
 

ريش تحقیق 
 دکتر محمذپًرعمران

 8:30 -10:30سبعت 

 شنبه
4/4/1401 

 تحلیل آمبری چىذمتغیرٌ 
 دکتر وًرالسىب 

 

 اقتصبد سىجی 
 دکتر میرزامحمذی

  
امىیت تجبرت 

 الکتريویکی
 دکتر فتحیبن

 امىیت سیستمُبی
 اطالعبت

 دکتر فتحیبن
    

 یکشنبه
5/4/1401 

 مببحث مىتخب
 دکتر دَقبوی
 تئًری ببزیُب
 دکتر مبکًیی

 ًَش مصىًعی
 دکتر غضىفری

      
مذیریت استراتصیک 

 دریبیی
 دکتر حسیىی مطلق 

 

 می باشد 10:30ساعت  2/4/1401زمان امتحان برنامه ریسی زمانبندی پروشه تاریخ  -*


