
99و  98چارت درسی مربوط به ورودی   

 ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم ترم پنجم ترم ششم ترم هفتم ترم هشتم
 پروژه پایانی

3 

 سال آخر

 برنامه ریزی تولید

تخصصی-3  

1برنامه ریزی کنترل تولید و موجودیها  

2تحقیق در عملیات  

تخصصی-3  

1تحقیق در عملیات  

 کنترل کیفیت آماری

تخصصی-3  

 آمارمهندسی

1تحقیق در عملیات  

تخصصی-3  

 جبرخطی

تئوری احتماالت و کاربرد 

 آن

تخصصی -3  

2ریاضی  

2یریاض  

پایه -3  

1ریاضی  

1ریاضی  

پایه -3  

- 

سیستم های پرداخت 

 حقوق و دستمزد

اختیاری-3  

 اصول حسابداری و هزینه یابی

 مدیریت کیفیت و بهره وری

تخصصی-3  

به بعد 7کنترل کیفیت آماری ترم   

 اصول شبیه سازی

تخصصی-3  

 آمارمهندسی، برنامه نویسی کامپیوتر

رنامه ریزی کنترل تولید و ب

1موجودیها  

تخصصی-3  

1تحقیق در عملیات  

 آمار مهندسی

تخصصی -3  

 تئوری احتماالت و کاربرد آن

 جبرخطی

تخصصی -3  

1ریاضی یا همزمان  

2فیزیک  

پایه-3  

1فیزیک  

  1فیزیک

پایه -3  

1ریاضیهمزمان:   

 طراحی ایجاد صنایع

اختیاری-3  

اصول حسابداری و هزینه یابی، 

طرح ریزی واحدهای صنعتی، 

 اقتصاد مهندسی

 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

اختیاری-3  

تئوری احتماالت و کاربرد آن، اقتصاد 

 مهندسی

 طرح ریزی واحدهای صنعتی

تخصصی-3  

ارزیابی کار و زمان، روش تولید، نقشه 

 کشی

 ارزیابی کار و زمان

تخصصی-3  

 روشهای تولید

 اقتصاد مهندسی

تخصصی -3  

1اقتصاد عمومی  

 معادالت دیفرانسیل

پایه-3  

2همزمان ریاضی  

 

1آز فیزیک  

پایه-1  

1همزمان فیزیک  

 علم مواد

تخصصی - 3  

- 

 تفسیر موضوعی قرآن

عمومی -2  

- 

 مهندسی فاکتورهای انسانی

اختیاری-3  

 ارزیابی کار و زمان

 مدیریت و کنترل پروژه

تخصصی-3  

1تحقیق در عملیات  

اصول مدیریت و تئوری 

 سازمان

تخصصی-2  

واحد 50گذراندن حداقل   

 مبانی مهندسی برق

تخصصی -3  

2فیزیک  

2اقتصاد عمومی  

تخصصی -2  

1اقتصاد عمومی  

 برنامه نویسی کامپیوتر

پایه -3  

1ریاضی  

 نقشه کشی صنعتی

تخصصی -2  

- 

تولید و برنامه ریزی کنترل  

2موجودیها  

اختیاری-3  

1برنامه ریزی کنترل تولید و موجودیها  

سیستم های اطالعات 

 مدیریت

اختیاری-3  

 برنامه نویسی کامپیوتر

 محاسبات عددی

پایه-2  

 برنامه نویسی

 اصول حسابداری و هزینه یابی

تخصصی -3  

واحد 30گذراندن حداقل   

 روشهای تولید

تخصصی -3  

1افزارهمزمان کارگاه ماشین   

1اقتصاد عمومی  

تخصصی -2  

- 

 فارسی عمومی

عمومی -3  

- 

 انقالب اسالمی ایران

عمومی-2  

 زبان تخصصی

اختیاری-2  

واحد 80زبان عمومی و گذراندن حداقل   

 تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

اختیاری-3  

1تحقیق در عملیات   

2آز فیزیک  

پایه-1  

2همزمان فیزیک  

1اندیشه اسالمی  

عمومی -2  

- 

ستاتیک و مقاومت مصالحا  

تخصصی-3  

1ریاضی  

 دانش خانواده

عمومی -2  

- 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

عمومی-2  

- 

 مدیریت مالی

اختیاری-2  

 اصول حسابداری و هزینه یابی

 کارگاه ریخته گری، ذوب و مدلسازی

کارگاهی-1  

 زبان عمومی

عمومی -3  

- 

1تربیت بدنی  

عمومی-1  

- 

1کارگاه ماشین افزار  

کارگاهی-1  

- 

 کاراموزی 

 کاراموزی

 سال سوم به بعد

2اندیشه اسالمی   

عمومی-2  

- 

1ورزش   

عمومی-1  

- 

 آیین زندگی

عمومی-2  

- 

 کارگاه عمومی جوش

کارگاهی-1  



 


