
 1400دوره های حضوری دانشکده مهندسی صنایع ورودی مهر  ارشد  کارشناسی جلسه معارفه با دانشجویان     

، توجه 1400دانشکده مهندسی صنایع ضمن خیر مقدم به پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در سال 

 زیر جلب می نماید:  موارددانشجویان را به 

   مسئولین  دانشکده 

   پور اکبر اصفهانیآقای دکتر  ریاست دانشکده: •

 هاشمسیدمحمدجواد میرزاپورآل: آقای دکتر و بین الملل  ت تکمیلیتحصیل پژوهشی،  معاون   •

    منصور: آقای دکتر معاون آموزشی •

 گروه های آموزشی دانشکده به قرار زیر است:  •

 رئیس گروه  اساتید هر گروه  و گرایشها گروه

 تولید صنعتی

لجستیک )بهینه سازی سیستم ها، 

 زنجیره تامین(  و 

کریمی، دکتر  دکتر فاطمی قمی، دکتر قدسی پور، دکتر 

جاوید، دکتر  احمدی دکتر شهابی، دکتر میرزاپور آل هاشم، 

 منصور، دکتر اشرفی، دکتر مصدق

 فاطمی قمی دکتر 

 سیستم ها  مهندسی

و   )مدلسازی سیستم های کلن

 (  مهندسی سیستم های سلمت

دکتر شیخ سجادیه، دکتر سیفی، دکتر ماهوتچی، دکتر 

 یی پور، دکتر گماسا، دکتر حسیناحمدی
 شیخ سجادیهدکتر 

 وریو بهرهسیستممدیریت 

 و مدیریت پروژه (  مالی  )مهندسی 

ازی، دکتر اصفهانی پور،  ، دکتر اکبرپور شیردکتر سیداصفهانی

 زاده، دکتر حاجیدکتر شمس
 اصفهانی پوردکتر 

 دروس جبرانی 

 مطرح است:  موراد زیر دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس بین الملل در خصوص دروس جبرانی

دوره  دانشجویانی که در دوره کارشناسی دروس جبرانی را اخذ نکرده اند الزم است دروس مذکور را در  •

 .  بگذرانندکارشناسی ارشد 

گذرانده باشند الزم است  12در صورتیکه دانشجویان دروس جبرانی را در مقطع کارشناسی با نمره زیر  •

 دوره کارشناسی ارشد اخذ نمایند. مجدد درس  مذکور را در 

باشد الزم   14و   12در صورتیکه نمره دانشجویان در دروس جبرانی اخذ شده در مقطع کارشناسی بین  •

 است استاد درس در خصوص اخذ مجدد درس نظر دهد. 

باشد نیاز به اخذ    14در صورتیکه نمره دانشجویان در دروس جبرانی اخذ شده در مقطع کارشناسی باالی  •

 جدد آن نیست.م

 دروس جبرانی گرایشهای مختلف: 

 دروس جبرانی  گرایش

بهینه سازی سیستمها ) آن دسته از دانشجویانی 

که کارشناسی آنها غیر از مهندسی صنایع بوده  

 باشد(  

 1 بهینه سازی

 مهندسی و احتمال آمار 

 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

 1 بهینه سازی اجتماعی  -اقتصادی کلن  سیستمهای



 آمار مهندسی 

 مهندسی مالی )سیستمهای مالی( 

 1 بهینه سازی

 مهندسی و احتمال آمار 

 

 آشنایی با سیستمهای سلمت سیستمهای سلمت() 

 مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

 اصول شبیه سازی 

 طرح ریزی واحد های صنعتی 

 1بهینه سازی 

 کنترل موجودی  

 مدیریت پروژه 

 1 بهینه سازی 

 مهندسی  آمار

 اقتصاد مهندسی 

 برنامه ریزی و کنترل پروژه 

 مراحل تصویب پایان نامه 

 به شرح ذیل اعلم می گردد:  1400مراحل تصویب پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی مهر 

تعیین استاد راهنما و درج نام استاد راهنما توسط کارشناس دانشکده در بخش آموزشی پورتال دانشجو پس از وصول  .1

 ........  تاریخ حداکثر تا موافقت کتبی استاد 

درج عنوان فارسی و انگلیسی پایان نامه توسط دانشجو در پورتال آموزشی )پس از تایید مستندات پیشنهاد پروژه   .2

 بر اساس نظر دانشکده. تا مورخ .......... راهنما(  توسط استاد

تایید وصول مستندات مکتوب پیشنهاد پروژه توسط کارشناس دانشکده، که الزم است به امضاء استاد راهنما رسیده   .3

 مورخ ........ باشد در 

 مورخ ........... تصویب نهایی توسط شورای تحصیلت تکمیلی دانشکده )پس از تایید شورای گروه( تا  .4

 عواقب عدم انجام مراحل اول و دوم به عهده دانشجو می باشد. 

 ارتباط با دفتر تحصیلت تکمیلی دانشکده 

 پست الکترونیکی شماره تماس سمت  نام خانوادگی 

 mirzapour@aut.ac.ir 64545350 تحصیلت تکمیلی  معاون  هاشممیرزاپورآلمحمدجواد  آقای دکتر  

 64545329 کارشناس تحصیلت تکمیلی بهاروند خانم 

 

grad.ie@aut.ac.ir 

 

 یلت تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع دفتر تحص 


