
عملینظريعملینظري
_424101_3ریاضی 94241022___3ریاضی 14241011
_424104_3فیزیک 424101424101104241052_3فیزیک 24241041
_424101_3برنامه نویسی کامپیوتر11424108__11نقشه کشی صنعتی3424123
_121_2اندیشه اسالمی 121222___2اقتصاد عمومی 44241101
1424104424104_آز فیزیک 134241061___3زبان خارجه5112
__1_کارگاه ماشین افزار14424134___2اندیشه اسالمی 61211
_424110_2اقتصاد عمومی 154241112__1_کارگاه جوشکاري7424135
___3علم مواد16424128__1_تربیت بدنی 81131

143162

عملینظريعملینظري
_424117_3آمار  مهندسی24424119_424102_3تئوري احتماالت و کاربردآن17424117

/424117_3تحقیق در عملیات254241201_424111_3اقتصاد مهندسی18424126
424118

_
424105__3مبانی مهندسی برق26424124_424101_3استاتیک و مقاومت مصالح19424127
424134424134_3روشهاي تولید42410242410227424129_3معادالت دیفرانسیل20424103
_424108_2محاسبات عددي28424109_424101_3جبر خطی21424118
__1_کارگاه ریخته گري142410542410529424136_آز فیزیک 224241072
___2اخالق و تربیت اسالمی30131___2دانش خانواده و جمعیت23183

بسم اهللا الرحن الرحیم

عنوان درس

جمع :

پیشنیازردیف هم نیازعنوان درسکد درس کد درسردیفهم نیازپیشنیازواحد

برنامه درسی نیمسال دوم

جمع واحدها:17جمع :

ترمی مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی صنایع (پیشنهادي) جدول آرایش 8
برنامه درسی نیمسال اول

عنوان درسردیف

جمع واحدها:18

واحد 
برنامه درسی نیمسال چهارمبرنامه درسی نیمسال سوم

هم نیازپیشنیازواحدعنوان درسکد درسردیف هم نیازپیشنیازواحد کد درس

___2اخالق و تربیت اسالمی30131___2دانش خانواده و جمعیت23183
__1_تربیت بدنی 311142

171162

عملینظريعملینظري
_2اصول مدیریت و تئوري سازمان39424122_424120_3تحقیق در عملیات 324241212
_424130_3اصول حسابداري و هزینه یابی40424112_424120_3مدیریت کنترل پروژه33424113
___2انقالب اسالمی و ریشه ها41141_424119_3کنترل کیفیت آماري34424116

_3طرح ریزي واحدهاي صنعتی42424115_424120_3برنامه ریزي وکنترل تولیدوموجودي354241301
424114/
424123/
424129

_

___9اختیاري43_424129_3ارزیابی کار و زمان36424114
1424124424124_آز مبانی برق37424125
___3فارسی38111

17117

عملینظريعملینظري
___2تاریخ اسالم 49152_424130_3برنامه ریزي تولید44424131
_سال آخر_3پروژه50424133___2تفسیر موضوعی قرآن/نهج البالغه45109

/424108_3اصول شبیه سازي46424132
424119

___8اختیاري51_
___9اختیاري47

171

ساعت)48424137 1130_کارآموزي(240

واحد  دروس پایه : 22

واحد

واحد

تذکر:دروس این جدول در هر نیمسال تحصیلی با توجه به ارائه دروس مشترك با سایر گروهها و شرایط نیمسال مربوطه امکان جابجایی آنها وجود دارد.

جمع واحدها: 19جمع : جمع واحدها:18جمع :

هم نیازپیشنیازواحدردیف عنوان درس هم نیازکد درس پیشنیازعنوان درسکد درسردیف

برنامه درسی نیمسال ششمبرنامه درسی نیمسال پنجم

برنامه درسی نیمسال هشتمبرنامه درسی نیمسال هفتم

هم نیازکد درسردیف پیشنیازعنوان درسکد درسردیفهم نیازپیشنیازواحدعنوان درس

جمع واحدها:18جمع : جمع : جمع واحدها:18

جمع واحدها:15جمع : سال سوم یا باالتر

واحد بعداز حداقل50

واحد واحدکارگاه ها : 3 کار آموزي : 1
دروس اصلی و تخصصی:66واحد

گروه مهندسی صنایع و مدیریت

جمع واحدها:18جمع :
برنامه درسی نیمسال تابستان

واحد واحد دروس عمومی : 22 دروس اختیاري : 26


