معرفي رشته کارداني مديريت صنعتي
دوره کارداني مديريت صنعتي کاربردي يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف ازتشکيل اين دوره آموزش نيروي
انساني متخصص ،مورد نياز کارخانه ها ،موسسه ها وشرکتهاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي مديران و سرپرستان رده هاي
گوناگون و مديراداري فني اين گونه مراکز با کاربرد روش هاي علمي در مديريت.

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کارداني مديريت صنعتي کاربردي  2سال است و تمامي درسهاي آن درمدت  4نيمسال ارائه و برگزار مي شود .طول هر
نيمسال تحصيلي  71هفته مي باشد .در ايندوره عالوه بر درسهاي تئوري ،بر جنبه هاي کاربردي درس ها تاکيد ويژه اي شده است
به همين علت عالوه بر شرکت در کالس درس هاي نظري ،دانشجويان موظف به انجام کارهاي پژوهشي تحت عنوان پروژه هستند.
پروژه هاي انتخابي با نظارت مستقيم استاد انجام مي گيرد و عناوين آنها با پيشنهاد دانشجو ،استاد و موسسات و ارگان هاي
ديگر به گ ونه اي انتخاب مي شوند که انجام آنها منجر به حل مسائل عملي و ارائه روش هاي پيشنهادي براي بهبودي وضعيت
گردد ،جهت نيل به اهداف ذکر شده ،استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري ضروري است .بنابراين در اين دوره تاکيد ويژه اي به آموزش
و استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري در رابطه با درس هايي که جنبه کاربردي دارند شده است.

صنعت و بازار کار
شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی ،با کاربردهای این رشته و همچنين بکارگيری
نرم افزارهای مرتبط و موثر مدیریت آشنا می شوند  .بدین ترتيب خالء ارتباطی بين کادر کارشناسی ماهر و مدیریت موسسه ها به
حداقل ممکن خواهد رسيد .شرکت کنندگان در اين دوره افزون بر آشنايي با مسائل نظري دانش مديريت صنعتي ،با کاربردهاي اين
رشته و همچنين بکارگيري نرم افزارهاي مرتبط و موثر مديريت آشنا مي شوند .بدين ترتيب خالء ارتباطي بين کادر کارشناسي ماهر
و مديريت موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسيد .

ضرورت و اهميت:

ضرورت و اهميت اين دوره در آشناسازي مديران و رده هاي گوناگون با نقش رشته مديريت صنعتي در سازمان ها و موارد استفاده
از اين دانش و همچنين تربيت نيروي متخصص به عنوان رابط بين مديران و کارمندان اداري و فني که معموال مسئوليت اجرايي و
سرپرستي واحدها را عهده دار خواهند شد مي باشد.

