
دیماه 1395 برنامه 8 ترم رشته مهندسی صنایع - ورودي 95

ترم 2ترم 1

نام درس
واحد 

نظري

واحد 

عملی
نام درسهم نیازپیش نیازنوع درس

واحد 

نظري

واحد 

عملی
هم نیازپیش نیازنوع درس

--عمومی20اندیشه اسالمی 2--عمومی20اندیشه اسالمی 1

-ریاضی 1پایه30ریاضی  2--عمومی30زبان فارسی

-فیزیک 1پایه30فیزیک 2--عمومی30زبان خارجی

فیزیک 2-پایه01آز فیزیک 2--پایه30ریاضی 1

--عمومی01تربیت بدنی 2--پایه30فیزیک 1

-ریاضی 1پایه30برنامه نویسی کامپیوترفیزیک 1-پایه01آز فیزیک 1

-ریاضی 1اصلی30استاتیک و مقاومت مصالح--عمومی01تربیت بدنی 1

-اقتصاد عمومی 1اصلی20اقتصاد عمومی 2--اصلی20اقتصاد عمومی 1

جمع واحدجمع واحد

ترم 4ترم 3

نام درس
واحد 

نظري

واحد 

عملی
نام درسهم نیازپیش نیازنوع درس

واحد 

نظري

واحد 

عملی
هم نیازپیش نیازنوع درس

--عمومی20اخالق اسالمی
انقالب اسالمی و ریشه هاي 

آن
--عمومی20

-فیزیک 2اصلی30مبانی برق-ریاضی 1پایه30معادالت دیفرانسیل

مبانی برق-اصلی01آز مبانی برق-ریاضی 2اصلی30تئوري احتماالت و کاربرد آن

-ریاضی 2اصلی30جبرخطی-اقتصاد عمومی 1اصلی30اقتصاد مهندسی

--اصلی11نقشه کشی صنعتی--اصلی30علم مواد

--اصلی30ارزیابی کار و زمان--اصلی30روشهاي تولید

اصلی30آمار مهندسیروشهاي تولید-اصلی01کارگاه ماشین افزار
تئوري احتماالت و 

کاربرد آن
-

-برنامه نویسی کامپیوترپایه20 محاسبات عدديجمع واحد

جمع واحد

1818

19

18
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ترم 6ترم 5

نام درس
واحد 

نظري

واحد 

عملی
نام درسهم نیازپیش نیازنوع درس

واحد 

نظري

واحد 

عملی
هم نیازپیش نیازنوع درس

--عمومی20روانشناسی--عمومی20تاریخ تحلیلی اسالم

اصلی30طرحریزي واحدهاي صنعتی
روشهاي تولید - نقشه 

کشی صنعتی
--اصلی01کارگاه جوش-

--اصلی20اصول مدیریت و تئوري سازمان
برنامه ریزي و کنترل تولید و 

موجودیها
اصلی30

تحقیق در عملیات 1 - 

تئوري احتماالت و 

کاربردهاي آن

-

-تحقیق در عملیات 1اصلی30مدیریت و کنترل پروژه-جبر خطیاصلی30تحقیق در عملیات 1

-تحقیق در عملیات 1اصلی30تحقیق در عملیات 2--اصلی01کارگاه ریخته گري

اصلی30کنترل کیفیت آماري
آمار مهندسی- 

روشهاي تولید
--اختیاري50دو درس از دروس اختیاري-

-سال سوم و باالترتخصصی01* کارآموزي--اختیاري50* دو درس اختیاري

جمع واحدجمع واحد

ترم 8ترم 7

نام درس
واحد 

نظري

واحد 

عملی
نام درسهم نیازپیش نیازنوع درس

واحد 

نظري

واحد 

عملی
هم نیازپیش نیازنوع درس

اصلی30اصول شبیه سازي

برنامه نویسی 

کامپیوتر - آمار 

مهندسی

--اختیاري120دروس اختیاري-

اصلی30برنامه ریزي تولید
برنامه ریزي و کنترل 

تولید و موجودیها -  

مدیریت و کنترل پروژه

-سال آخرتخصصیادامه پروژه پایانی-

جمع واحد--اصلی30اصول حسابداري و هزینه یابی

--اختیاري60دو درس از دروس اختیاري

-سال آخرتخصصیپروژه پایانی

جمع واحد

* دروس اختیاري پیشنهادي:  کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (3 واحد) - تحلیل سیستمها (3 واحد)

1918

18

12

* آخرین فرصت ارائه گزارش کارآموزي 15 شهریورماه می باشد

3

0

* دروس اختیاري پیشنهادي:  سیستهاي اطالعات مدیریت (3 واحد) - تجزیه و تحلیل تصمیم 

گیري (3 واحد) - برنامه ریزي حمل و نقل (3 واحد) - طراحی ایجاد صنایع (3 واحد)

* دروس اختیاري پیشنهادي: روش پژوهش (2 واحد) - مهندسی فاکتورهاي انسانی (3 واحد)

* دروس اختیاري پیشنهادي: روشهاي طراحی مهندسی (2 واحد) - برنامه ریزي نگهداري و 

تعمیرات (3 واحد)
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