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 عي صناي مهندسي رشته کارشناسي اجباريه علوم و مهندسيدروس پا

  
  
  

 تائيد
تعداد 
 واحد

 شماره درس درس پيشنيازيا همنياز درس

 ۲۲-۰۱۵ ۱رياضي عمومي  ۴ 

 ۲۲-۰۱۶ ۲رياضي عمومي ۱رياضي عمومي ۴ 

 ۲۴-۰۱۱ ۱فيزيک عمومي  ۳ 

 ۲۴-۰۰۱ ۱اه فيزيكآزمايشگ ۱  عمومی فيزيکهمنياز  ۱ 

 ۲۴-۰۱۲ ۲فيزيک عمومي ۱فيزيک عمومي ۳ 

 ۲۴-۰۰۲  ۲آزمايشگاه فيزيک  ۱آزمايشگاه فيزيك ۱ 

 ۲۲-۰۳۴ معادالت ديفرانسيل ۲رياضي عمومي ۳ 

 ۲۲-۲۵۶ جبر خطي ۲رياضي عمومي ۳ 

)Cزبان (برنامه سازي کامپيوتر ۱همنياز رباضی عمومی ۳  ۱۵۳-۴۰ 

 ۳۵-۳۱۱ ۱گرافيک مهندسي  ۲ 

 ۳۵-۵۱۲ ۲گرافيک مهندسي ۱گرافيک مهندسي ۲ 

 ۳۳-۰۱۱ ۱کارگاه عمومي  ۱ 

 ۳۳-۰۱۲ ۲کارگاه عمومي ۱کارگاه عمومي ۱ 

 ۲۵-۰۹۱ مباني مهندسي برق معادالت ديفرانسيل ۳ 

 ۲۸-۰۶۵ استاتيک ۱رياضي و فيزيک عمومي ۳ 

 ۲۷-۰۲۱ علم مواد  ۳ 

 جمع واحد  ۴۰
 روس پايه و مهندسيجمع واحد گذرانده از د 
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 عي صناي مهندسي رشته کارشناسياجباردروس 

 تائيد
تعداد 
 واحد

 شماره درس درس پيشنيازيا همنياز درس

 ۲۱-۰۱۱ تئوري احتمال و کاربرد آن ۲رياضي عمومي ۳ 

 ۲۱-۰۱۲ آمار مهندسي تئوري احتمال و کاربرد آن ۳ 

 ۲۱-۱۱۴ ۱اقتصاد عمومي  واحد۲۵گذراندن ۲ 

 ۲۱-۱۱۵ ۲اقتصاد عمومي ۱قتصاد عموميا ۲ 

 ۲۱-۱۳۱ اقتصاد مهندسي تئوري احتمال و کاربرد آن ۳ 

 ۲۱-۳۲۱ حسابداري و هزينه يابي  واحد۴۵گذراندن ۳ 

 ۲۱-۴۱۸ ۱روشهاي توليد ۱کارگاه عمومي ۳ 

 
۳ 

 ، تئوري احتمال و ۱کارگاه 
 کاربرد آن

 ۲۱-۴۵۱ ارزيابي کار و زمان

 
۳ 

، تئوري ۱تحقيق در عمليات
 احتمال و کاربرد آن

برنامه ريزي و کنترل 
 ۱موجودي

۵۱۲-۲۱ 

 ۲۱-۵۲۱ کنترل کيفيت آمار مهندسي ۳ 

 ۳ 
 ، تئوري ۱تحقيق در عمليات

 احتمال و کاربرد آن
 ۲۱-۵۳۲ کنترل پروژه

 
 ۲۱-۶۱۲ طرح ريزي واحد هاي صنعتي ارزيابي کار و زمان ۳

 
 ۲۱-۶۶۳ اندهياصول مديريت و سازم  واحد۴۵گذراندن ۳

 
 ۲۱-۷۱۱ ۱تحقيق در عمليات جبر خطي ۴
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)ادامه(عي صناي مهندسي رشته کارشناسياجبار دروس   

 تائيد
تعداد 
 واحد

 شماره درس درس پيشنيازيا همنياز درس

 
۳ 

ازمايشگاه کامپيوتر، برنامه سازي 
 کامپيوتر

 کاربرد کامپيوتر در
  مهندسي صنايع

۷۷۴-۲۱ 

 ۲۱-۸۱۰ وترآزمايشگاه کامپي  ۱ 

 ۲۱-۹۰۰ پروژه کارشناسي  موافقت دانشکده ۳ 

 
۳ 

کاربرد کامپيوتر در مهندسي 
 صنايع

 ۲۱-۹۷۲ سيستم هاي اطالعات مديريت

 ۲۱-۹۸۰ کارآموزی موافقت دانشکده - 

 ۳۱-۹۹۶ زبان تخصصي مهندسي صنايع انگليسي همگاني ۲ 

 جمع واحد ۵۳
 جمع واحد گذارنده از دروس اجباري 
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عي صناي مهندسي  رشته کارشناسياريدروس اخت  

 تائيد
تعداد 
 واحد

 شماره درس درس پيشنيازيا همنياز درس

 ۲۱-۱۴۲ تجزيه و تحليل رگرسيون آمار مهندسي ۳ 

 
۳ 

 تئوري احتمال و کاربرد آن،
 ۱تحقيق در عمليات

 ۲۱-۱۳۸ تئوري تصميم گيري

 ۲۱-۲۳۱ مديريت مالي اصول حسابداري و هزينه يابي ۲ 

 
۱ 

 ، روشهاي ۱روشهاي توليد
 )همنياز (۲توليد

 ۲۱-۴۱۰ آزمايشگاه روشهاي توليد

 ۲۱-۴۱۶ ۲روشهاي توليد ۱روشهاي توليد ۳ 

 
۳ 

، برنامه نويسي ۱روشهاي توليد 
 کامپيوتري

 ۲۱-۴۲۲ روشهاي توليد پيشرفته

 ۲۱-۴۵۰ ارگونومیآزمايشگاه  مهندسي عوامل انساني ۱ 

 
 اصول مديريت و سازماندهي ۳

 سيستم هاي پرداخت
  حقوق و دستمزد

۴۶۱-۲۱ 

 ۲۱-۴۵۵ مهندسي عوامل انساني ارزيابي کار و زمان ۳ 

۱برنامه ريزي و کنترل موجودي ۳  ۲برنامه ريزي و کنترل موجودي ۵۱۳-۲۱ 

۱برنامه ريزي و کنترل موجودي ۳   ۲۱-۵۱۴ برنامه ريزي توليد

 
۳ 

کاربرد آن، تئوري احتمال و 
 اقتصاد مهندسي

برنامه ريزي نگهداري و 
 تعميرات

۵۲۴-۲۱ 

 ۲۱-۵۲۳ اصول مديريت کيفيت  واحد۷۰گذراندان حداقل  ۳ 

 ۲۱-۵۴۱ اتوماسيون برنامه سازي کامپيوتر ۳ 
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)ادامه(دروس اختياري  رشته کارشناسي مهندسي صنايع  

 تائيد
تعداد 
 واحد

 سشماره در درس پيشنيازيا همنياز درس

 ۲۱-۶۲۲ اصول بازاريابي  ۳ 

 ۲۱-۶۴۰ طراحي ايجاد صنايع اقتصاد مهندسي،  طرحريزي  ۳ 

 ۲۱-۷۱۲ ۲تحقيق در عمليات ۱تحقيق در عمليات ۴ 

 
۳ 

 تئوري احتمال و کاربرد آن،
 ۱تحقيق در عمليات

 ۲۱-۷۴۲ تئوري صف و مدلهاي احتمالي

 
۳ 

اقتصاد مهندسي، تحقيق در 
 ۱عمليات

 ۲۱-۷۶۱ حمل و نقلبرنامه ريزي 

 
 ۲۱-۹۴۲ اصول شبيه سازي Cآمار مهندسي، زبان  ۳

 
 ۲۱-۹۸۱ ۱تحليل سيستم جبر خطي ۳

 
 ۳۳-۰۱۳ کارگاه اتومکانيک  ۱

 
 ۳۳-۰۸۲ کارگاه مدلسازي  ۱

 
 با تائيد استاد راهنما ۳

يک درس اختياری از ساير 
 دانشکده ها

 

   واحد از اين دروس اختياري۲۷انتخاب  ۲۷

 ع واحد گذرانده از دروس اختياريجم 
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عي صناي مهندسي رشته کارشناس ياجبار يدروس عموم  

 تائيد
دروس معادل از دروس 

 قبلي
 
 تائيد

تعداد 
 واحد

پيشنيازيا همنياز 
 درس

 درس
شماره 
 درس

 ۳۷-۴۴۵ ۱انديشه اسالمي  ۲ 
 )۳۷-۴۴۳(۱ معارف اسالمي 

 ۳۷-۴۴۶ ۲انديشه اسالمي ۱انديشه اسالمي ۲  
 ۳۷-۴۴۷ انسان در اسالم  ۲ 

 )۳۷-۴۴۴(۲ معارف اسالمي 
حقوق اجتماعي وسياسي   ۲  ۴۴۸-۳۷ 
 ۳۷-۱۲۶ فلسفه اخالق  ۲ 
 ۳۷-۱۲۳ اخالق اسالمي  ۲ 
 ۳۷-۱۲۷ آيين زندگي  ۲ 

 )۳۷-۱۲۳(اخالق اسالمي 

 ۳۷-۱۲۸ عرفان عملي اسالم  ۲ 
 ۳۷-۶۲۶ انقالب اسالمي ايران  ۲ 
  ۳۷-۶۲۷ آشنايي با قانون اساسي  ۲ 

انقالب اسالمي و ريشه هاي 
 )۳۷-۶۲۴(نآ

 ۳۷-۶۲۸ انديشه سياسي امام  ۲ 
تاريخ فرهنگ و تمدن   ۲ 

ال  ا
۶۱۸-۳۷ 

 )۳۷-۶۱۲( تاريخ اسالم  ۳۷-۶۲۰ تاريخ تحليلي صدر اسالم  ۲ 

 ۳۷-۶۲۲ تاريخ امامت  ۲ 
 ۳۷-۴۸۹ تفسير موضوعي قرآن  ۲ 

 
 قرائت متون اسالمي

تفسير موضوعي نهج   ۲  )۴۸۸-۳۷( ۴۹۰-۳۷ 
 ۳۷-۹۹۱ ادبيات فارسي  ۳  )۳۷-۹۹۱( ادبيات فارسي 

 
 )۳۱-۱۲۲(زبان عمومي
 )۳۱-۱۲۴(  و متمم زبان

 
۳  

 
 ۳۱-۱۰۱ انگليسي همگاني

 ۳۰-۰۰۱ ۱تربيت بدني  ۱   

 ۳۰-۰۰۲ ۲تربيت بدني ۱تربيت بدني ۱   

 ۳۷-۵۱۰ تنظيم خانواده و جمعيت )شود بايد گذرانده( ۰   
  واحد از مجموعه فوق طبق دستورالعمل دانشگاه۲۰انتخاب  ۲۰

 جمع واحد گذرانده از دروس عمومي 
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۸۶مردادتنظيم      

1يضاير

4 22-015

1كيزيف

3 24-011

رتويپماكيسيونهمانرب
3 40-151

1كيزيفهاگشيامزآ

1 24-001

1هاگراك

1 33-011

رتويپماكزآ
1 21-810

2يضاير

21-015

4 22-016

2كيزيف

24-011

3 24-012

كيتاتسا
22-015 , 24-011

3 28-065

2كيزيفهاگشيامزآ

24-001

1 24-002

يسرافتايبدا
3 37-991

لامتحايروئت
22-016

3 21-011

1يمومعداصتقا

دحاو25ندنارذگ

2 21-114

ليسنارفيدتالداعم
22-016

3 22-034

2كيفارگ

35-511

2 35-512

2يندبتيبرت

30-001

1 30-002

يسدنهمداصتقا
21-011

3 21-131

يسدنهمرامآ
21-011

3 21-012

1تايلمعردقيقحت

22-016 , 22-256

4 21-711

داومملع
دحاو45ندنارذگ

3 27-021

2يمومعداصتقا

21-114

2 21-115

قربيسدنهمينابم
22-034

3 25-091

1يدوجوملرتنك

21-711 , 21-011

3 21-512

نامزوراكيبايزرا
21-011 , 33-011

3 21-451

1ديلوتياهشور

33-011

3 21-418

تيريدملوصا
دحاو45ندنارذگ

3 21-663

يرادباسحلوصا
دحاو45ندنارذگ

3 21-321

رتويپماكدربراك
40-151 , 21-810

3 21-774

تيفيكلرتنك
21-012

3 21-521

هژورپلرتنك
21-011 , 21-711

3 21-532

يرايتخا
4

تيريدمتاعالطاياهمتسيس

21-774

3 21-972

يسانشراكهژورپ
هدكشنادتقفاوم

3 21-900

يرايتخا
3

يرايتخا
3

يرايتخا
3

يرايتخا
3

يرايتخا
3

يرايتخا
3

يرايتخا
4

يطخربج
22-016

3 22-256

يتعنصياهدحاويزيرحرط

21-451

3 21-612

يزومآراك
هدكشنادتقفاوم

0 21-980

لوالاسمين
دحاو19

مودلاسمين
دحاو17

موسلاسمين
دحاو18

مراهچلاسمين
دحاو18

مجنپلاسمين
دحاو19

مششلاسمين
دحاو18

متفهلاسمين
دحاو18

متشهلاسمين
دحاو13

2هاگراك

33-011

1 33-012

سردمان
زاينمه-زاينشيپ

دحاو سردهرامش

1يندبتيبرت

1 30-001

1كيفارگ

2 35-311

يناگمهيسيلگنا
3 31-101

يصصختنابز
31-101

2 31-996

مالسايرظنينابمهورگ
2

مالسايرظنينابمهورگ
2

يمالساقالخاهورگ
2

يمالساندمتوخيراتهورگ
2

يمالسابالقناهورگ
2

يمالساعبانمابييانشآهورگ
2

تيعمجوهداوناخميظنت
0 37-510

  


