
 

 

 

 

 

 

 

وا 1دروس ترم  درس کد

 حد

 هم نیاز پیش نیاز

   7 ◙1رياضي  77933

 77933  7 ◙1فيزيك 77903

   2 *1عمومي اقتصاد 711137

   1 *صنعتي کشي نقشه 711173

 77903  1 ◙1 فيزيك آز 77907

   1 ¤جوش عمومیکارگاه 711703

   7 ▲زبان خارجي 711133

   1 ▲1تربيت بدني  71771

   1 ▲1انديشه اسالمي 71197

     

 11 جمع واحدها

وا 2دروس ترم  درس کد

ح

 د

 هم نیاز پیش نیاز

  77933 7 ◙1رياضي عمومي 77900

  77903 7 ◙1فيزيك 77909

  711137 2 *1عمومي اقتصاد 711103

  77933 7 ◙برنامه نويسي کامپيوتر 711177

 77909  1 ◙1آز فيزيك 77901

  77933 7 *مصالح مقاومت و استاتيك 711707

   7 ▲زبان فارسي 71199

     

     

 11 جمع واحدها

 3ترم  دروس درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

احتماالت و  تئوری 711703

 *کاربردآن

7 77900  

  77933 7 *خطي جبر 711703

  711103 7 *مهندسي اقتصاد 711709

   7 *مواد علم 711171

 77900  7 ◙ديفرانسيل معادالت 717937

   1 ¤1 افزار ماشين کارگاه 711111

  71197 1 ▲1انديشه اسالمي 71197

     

     

     

 11 جمع واحدها

 4ترم دروس  درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

  711703 ، 711703 3  *1عمليات در تحقيق 711709

  711703 3 *مهندسي آمار 711737

 711111  7 *توليد هایروش 711707

  77909 7 *برق مهندسي مباني 711731

  711177 1 ◙عددی محاسبات 717930

ذوب و  گری ريخته کارگاه 711311

 ¤مدلسازی

1   

 711731  1 *برق مباني از 711731

   1 ▲تاريخ و تمدن اسالمي 311271

     

 11 جمع واحدها

 جدید-صناعی مهندسي ربانهم پيشنهادي هشت رتمي 



 

 

 
 واحد به منظور فارغ التحصيلي الزامي است. 142واحد از دروس اختياری، مجموعاً  21و   ساعت( 137) واحد کارآموزی1واحد کارگاه،  3 ،اجباری تخصصي  و واحد درس اصلي   66واحد درس پايه،  22واحد از دروس عمومي،  22گذراندن -

 دانشجو در هر نيمسال تنها مي تواند يك درس از دروس معارف را اخذ نمايد )به استثنااء دانشجويان نيمسال آخر( -

اين  -اساس چارت آموزشي هستند و مي بايست برنامه دروس هر نيمسال را به تاييد استاد راهنما برساند .)حداکثر تا زمان حذف و اضافهدانشجو يان در انتخاب واحد موظف به رعايت همنيازی و پيشنيازی دورس برا  -

 موضوع در خصوص انتخاب دروس اختياری حائز اهميت ويژه مي باشد(
  تواند اخذ شود. توسط هر دانشجو فقط يك بار مي مباحث ویژه درس **

   

 5دروس ترم  درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

  711709 3 *2عمليات در تحقيق 711737

برنامه ريزی و کنترل  711733

   *1وجودی

7 711709  

  711737 7 *آماری کيفيت کنترل 711730

  711709 7 *پروژه کنترلمديريت و 711730

  711707 7 *زمان و کار ارزيابي 711733

  31301 1 ▲1 بدني تربيت 71177

   1 ▲(انقالب اسالمي 31296

 11 جمع واحدها

 6ترم  دروس درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

  711733 7 *توليد ريزی برنامه 711733

  711707، 711173،  711733 7 *صنعتي واحدهای طرح ريزی 711739

  711733 7 *وهزينه يابي حسابداری اصول 711737

 تئوری و احتمالي های مدل 711733

 ●صف

3 711703  

  717937 7 ●ها سيستم تحليل 711731

   1 ▲دانش خانواده و جمعيت 311367

  711730 7 ●وری مديريت کيفيت و بهره 711313

     

 22 جمع واحدها

 7ترم  دروس درس کد
 نیازهم  پیش نیاز واحد

 و نگهداری ريزی برنامه 711733

 ●تعميرات

7 711703 ،711709  

  واحد 37پس از گذراندن حداقل  1 ●اصول بازاريابي 711371

  سال سوم يا باالتر 1 ■کارآموزی 711791

  711709،  711739،  711737  7 ●صنايع ايجاد طراحي 711730

  711737، 711177  7 سازی* شبيه اصول 711731

  711737 2 ●مالي مديريت 711733

 تئوری و مديريت اصول 711737

 سازمان*

  واحد درسي 07بعد از گذراندن   1

   1 ▲آشنايي با منابع اسالمي 71193

 11 جمع واحدها

 1ترم  دروس درس کد
 هم نیاز پیش نیاز واحد

  سال آخر 7 *پروژه 711791

●مباحث ويژه 711313
** 7   

 تصميم تحليل و تجزيه 711790

 ●گيری

3 711709  

 اطالعات های سيستم 711793

 ●مديريت

7 711177  

   1 ▲اخالق اسالمي  711717

     

     

 14 جمع واحدها

 ●اختياری   ■کارآموزی ¤ کارگاه  *و تخصصي اجباریاصلي   ◙پايه  ▲عمومي 

 جدید-صناعیمهندسي ربانهم پيشنهادي هشت رتمي 


