
هم نیازپیش نیازواحد1دروس ترم درسکد

3◙1ریاضی 30977
330977◙1فیزیک30958

2*1عمومیاقتصاد311180
2*صنعتیکشینقشه311204

130958◙1فیزیکآز30960
1¤جوشعمومیکارگاه311368
3▲زبان خارجی311274
1▲1تربیت بدنی 31301
2▲1اندیشه اسالمی31293

18جمع واحدها

هم نیازپیش نیازواحد2دروس ترم درسکد

330977◙2ریاضی عمومی30955
330958◙2فیزیک30959

2311180*2عمومیاقتصاد311158
330977◙برنامه نویسی کامپیوتر311203

130959◙2آز فیزیک30961
330977*مصالحمقاومتواستاتیک311360
3▲زبان فارسی31299

18جمع واحدها

هم نیازپیش نیازواحد3ترم دروسدرسکد

احتماالت و تئوري311358
*کاربردآن

330955

330977*خطیجبر311357
3311158*مهندسیاقتصاد311359
3*موادعلم311202
330955◙دیفرانسیلمعادالت310973
1¤1افزارماشینکارگاه311211
231293▲2اندیشه اسالمی31293

18جمع واحدها

هم نیازپیش نیازواحد4ترم دروس درسکد

3311358،311357*1عملیاتدرتحقیق311369
3311358*مهندسیآمار311370
3311211*تولیدهايروش311363
330959*برقمهندسیمبانی311371
2311203◙عدديمحاسبات310975
ذوب و گريریختهکارگاه311422

¤مدلسازي

1

1311371*برقمبانیاز311372
2▲تاریخ و تمدن اسالمی311271

18جمع واحدها

به بعد٩٧ورودی - آموزشی رشته مهندسی صنایعبرنامه 



واحد به منظور فارغ التحصیلی الزامی است.142واحد از دروس اختیاري، مجموعاً 28و  ساعت)240(واحد کارآموزي1واحد کارگاه، 3،اجباري تخصصی و واحد درس اصلی  66واحد درس پایه، 22واحد از دروس عمومی، 22گذراندن -
دانشجو در هر نیمسال تنها می تواند یک درس از دروس معارف را اخذ نماید (به استثنااء دانشجویان نیمسال آخر)-
این -.(حداکثر تا زمان حذف و اضافهبه رعایت همنیازي و پیشنیازي دورس برا اساس چارت آموزشی هستند و می بایست برنامه دروس هر نیمسال را به تایید استاد راهنما برساند دانشجو یان در انتخاب واحد موظف-

موضوع در خصوص انتخاب دروس اختیاري حائز اهمیت ویژه می باشد)
تواند اخذ شود.یک بار میتوسط هر دانشجو فقط مباحث ویژهدرس**

هم نیازپیش نیازواحد5دروس ترم درسکد

3311369*2عملیاتدرتحقیق311373
برنامه ریزي و کنترل 311374

*1وجودي
3311369

3311370*آماريکیفیتکنترل311375
3311369*پروژهکنترلمدیریت و311376
3311363*زمانوکارارزیابی311377
131301▲2بدنیتربیت31203
2▲انقالب اسالمی31296

18جمع واحدها

هم نیازپیش نیازواحد6ترم دروسدرسکد

3311374*تولیدریزيبرنامه311378
311204،311363، 3311377*صنعتیواحدهايطرح ریزي311379
3311374*وهزینه یابیحسابدارياصول311380
تئوريواحتمالیهايمدل311387

●صف
3311358

3310973●هاسیستمتحلیل311382
2▲دانش خانواده و جمعیت311367
3311369●برنامه ریزي حمل و نقل311385

20جمع واحدها

هم نیازپیش نیازواحد7ترم دروسدرسکد

ونگهداريریزيبرنامه311384
●تعمیرات

3311358،311359

3311377●مهندسی فاکتورهاي انسانی311393
سال سوم یا باالتر1■کارآموزي311391
311359، 311379، 3311380●صنایعایجادطراحی311386
3311203،311370سازي*شبیهاصول311381
2311380●مالیمدیریت311388
تئوريومدیریتاصول311383

سازمان*
واحد درسی50بعد از گذراندن 2

2▲آشنایی با منابع اسالمی31298
19جمع واحدها

هم نیازپیش نیازواحد8ترم دروسدرسکد

سال آخر3*پروژه311392
پس از و 2311274زبان تخصصی

واحد80گذراندن 
تصمیمتحلیلوتجزیه311395

●گیري
3311369

اطالعاتهايسیستم311394
●مدیریت

3311203

2▲اخالق اسالمی 311323

13جمع واحدها

●اختیاري  ■کارآموزي¤کارگاه *و تخصصی اجبارياصلی  ◙پایه ▲عمومی 

به بعد٩٧ورودی - آموزشی رشته مهندسی صنایعبرنامه 


