
 

  

  

 نام درس گرایش
تعداد 
 واحد

 توضیحات

مبانی نظری 
 اسالم

 2 1اندیشه اسالمی 
واحد از گرایشهای مبانی  4گذراندن 

 نظری اسالم الزامی است
 2 2اندیشه اسالمی 
 2 انسان در اسالم

 2 حقوق سیاسی و اجتماعی در اسالم

اخالق 
 اسالمی

 2 فلسفه اخالق
 

واحد از گرایشهای اخالق  2گذراندن 
 الزامی است

 2 اخالق اسالمی
 2 آیین زندگی

 2 عرفان عملی در اسالم
 2 اخالق مهندسی

انقالب 
 اسالمی

 2 انقالب اسالمی ایران
واحد از گرایشهای انقالب  2گذراندن 

 2 آشنایی با قانون اساسی اسالمی الزامی است
 2 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(

تاریخ و 
تمدن 
 اسالمی

 2 تاریخ و فرهنگ تمدن اسالمی
واحد از گرایشهای تاریخ  2گذراندن 

 الزامی است
 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 2 تاریخ امامت
آشنایی با 

 منابع اسالمی
واحد از گرایشهای آشنایی با  2گذراندن  2 تفسیر موضوعی قرآن

 2 البالغهتفسیر موضوعی نهج منابع اسالمی الزامی است

 2 دانش خانواده و جمعیت --

اختیاری است. در اخذ این درس 
صورت گذراندن این درس تعداد کل 

التحصیلی واحد دانشجو در زمان فارغ
 واحد خواهد شد. 142

 -- 3 زبان فارسی
 
 
-- 

 1 (1زبان انگلیسی )
 2 (2زبان  انگلیسی )
 1 1تربیت بدنی 
 1پیش نیاز تربیت بدنی  1 2تربیت بدنی 

 

  
 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 -- 3 1ریاضی 
 1ریاضی  3 2ریاضی 

 یا همزمان 2ریاضی  3 معادالت دیفرانسیل
 -- 3 1فیزیک 
 -- 3 2فیزیک 

 یا همزمان 1فیزیک  1 1آز فیزیک 
 یا همزمان 2فیزیک  1 2آز فیزیک 

 ----- 3 برنامه نویسی کامپیوتر
 معادالت دیفرانسیل یا همزمان-نویسی کامپیوتربرنامه  2 محاسبات عددی

 

 واحد( 22دروس پایه ) واحد( 20عمومی )دروس 

 
 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 (1ریاضی ) 3 مبانی اقتصاد
 واحد 30گذراندن  3 اصول حسابداری
 مبانی اقتصاد 3 اقتصاد مهندسی

 واحد 50گذراندن  3 اصول مدیریت و سازمان
 2ریاضی  3 احتمال و کاربردهانظریه 

 نظریه احتمال و کاربردها 3 آمار مهندسی
 آمار مهندسی 3 کنترل کیفیت آماری

 (1ریاضی ) 3 جبر خطی
 جبر خطی، نظریه احتمال و کاربردها 3 1بهینه سازی 
 (1بهینه سازی ) 3 2بهینه سازی 

 معادالت دیفرانسیل 3 تحلیل سیستم ها
 1بهینه سازی  3 1کنترل موجودی ریزی و برنامه

 1سازی بهینه  3 مدیریت و کنترل پروژه
 -- 2 نقشه کشی صنعتی
 2فیزیک  3 مبانی مهندسی برق

 1، فیزیک  1ریاضی  3 استاتیک و مقاومت مصالح
 واحد 30گذراندن  3 علم مواد

 علم مواد 3 روشهای تولید
 روشهای تولید 3 ارزیابی کار و زمان

 ارزیابی کار و زمان 3 ریزی واحدهای صنعتیطرح
 واحد 45گذراندن  2 روش تحقیق  و گزارش نویسی

 -- 1 1کارگاه ماشین ابزار 
 -- 1 کارگاه عمومی جوش

 -- 1 گری، ذوب و مدلسازیکارگاه ریخته
 واحد 70روش تحقیق و گزارش نویسی و گذراندن  1 کارآموزی

 

 واحد( 65دروس اصلی )

شن
ار

 ک
ره

دو
ی 

رس
 د

مه
رنا

ب
ع 

نای
 ص

ی
دس

هن
ی م

اس
 

 
 شماره دانشجویی:             نام و نام خانوادگی:

 واحد .................... دروس پایه:  واحد .................... :  دروس عمومی
 واحد .................... دروس تخصصی:  واحد .................... دروس اصلی: 

   واحد .................... دروس اختیاری: 
  واحد  جمع واحدهای گذرانده شده : ......................

 توضیحات:        
 نام استاد مشاور:        
 محل امضا استاد مشاور:        
 تاریخ تطبیق واحد:        

 
 



 

 

 نام درس
تعداد 
 واحد

 پیش نیاز

 اصول مدیریت و سازمان 3 ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه 
 اصول مدیریت و سازمان 3 مدیریت و کیفیت و بهره وری

 برنامه نویسی کامپیوتر 3 بازاریابی تحلیلی
 اصول حسابداری، اقتصاد مهندسی 3 مالی شرکتی

 اصول مدیریت و سازمان 3 انسانیریزی و توسعه منابع برنامه
 واحد 80گذراندن   3 کارآفرینی و طراحی کسب و کار

 واحد 75اصول حسابداری، گذراندن  3 های پرداخت حقوق و دستمزدسیستم
 واحد درسی از این بسته برای دریافت گواهینامه مدیریت اجرایی الزامی است 15اخذ  :توضیحات

 

 

 نام درس
تعداد 
 واحد

 پیش نیاز

 1برنامه ریزی و کنترل موجودی  3 ریزی تولید برنامه
 برنامه نویسی کامپیوتر، آمار مهندسی 3 اصول شبیه سازی

 اقتصاد مهندسی 3 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 (، آمار مهندسی1کنترل موجودی )برنامه ریزی و  3 2برنامه ریزی و کنترل موجودی 

 ریزی واحدهای صنعتی اقتصاد مهندسی، اصول حسابداری،طرح 3 طراحی ایجاد صنایع

 ارزیابی کار و زمان 3 مهندسی فاکتورهای انسانی
 (، اقتصاد مهندسی یا همزمان1بهینه سازی ) 3 مبانی تصمیم گیری

 کامپیوتر، تحلیل سیستم هابرنامه نویسی  3 سیستم های اطالعات مدیریت
 1بهنیه سازی  3 ریزی حمل و نقل و لجستیکبرنامه

 برنامه نویسی کامپیوتر، آمار مهندسی 3 تحلیل داده و اطالعات
 1ریاضی  2 گیری دقیق و کنترل کیفیتآزمایشگاه اندازه

 ارزیابی کار و زمان 1 آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان
 واحد 100نویسی، گذراندن و گزارشروش تحقیق  3 پروژه * 

 ت * انتخاب درس پروژه اجباری استواحد از فهرست دروس تخصصی الزامی اس 18توضیحات: انتخاب حداقل 

 دروس تخصصی

  
 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس
ریزی حسابداری، طرحاقتصاد مهندسی، اصول  3 طراحی ایجاد صنایع

 واحدهای صنعتی
 ارزیابی کار و زمان 3 مهندسی فاکتورهای انسانی
 اصول مدیریت و سازمان 3 مدیریت کیفیت و بهره وری

 اصول حسابداری، اقتصاد مهندسی 3 مالی شرکتی
 نویسی کامپیوتربرنامه 3 بازاریابی تحلیلی

 مدیریت و سازماناصول  3 ریزی استراتژیکمدیریت و برنامه
 اصول مدیریت و سازمان 3 ریزی و توسعه منابع انسانیبرنامه

 واحد 80گذراندن  3 کارآفرینی و طراحی کسب و کار
 1ریاضی  2 آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

 ارزیابی کار و زمان 1 آز ارزیابی کار و زمان
 1ابزار کارگاه ماشین  1 2کارگاه ماشین ابزار 

 برنامه نویسی کامپیوتر 3 مبانی طراحی الگوریتم
 -- 3 شیمی عمومی

 2ریاضی  3 سیستم های مکانیکی، صنعتی، تولیدی و انرژی
 -- 3 های تخصصییک درس از مجموعه دروس بسته

درسی از این بسته الزامی است. دانشجویانی که با گذراندن بسته دروس اختیاری مهندسی  واحد 15گذراندن  :توضیحات
کنند و گواهینامه تخصصی دیگری دریافت شوند صرفاً مدرک کارشناسی مهندسی صنایع دریافت میالتحصیل میصنایع فارغ

 نخواهند کرد.
 

 دروس اختیاری بسته مهندسی صنایع

 مدیریت اجراییبسته دروس اختیاری 

 

 نام درس
تعداد 
 واحد

 پیش نیاز

 نویسی کامپیوتربرنامه 3 مهندسی نرم افزار
 هاتحلیل سیستم 3 مدلسازی و پایگاه داده

 نویسی کامپیوتر، آمار مهندسیبرنامه 3 هوش مصنوعی
 هااصول حسابداری، تحلیل سیستم 3 الکترونیکی های پرداختسیستم

 نویسی کامپیوتر، آمار مهندسیبرنامه 3 تحلیل و هوشمندی کسب و کار
 نویسی کامپیوتربرنامه 3 مبانی طراحی الگوریتم

 های اطالعات مدیریتسیستم 3 های اطالعاتی توزیع شدهسیستم
 است یالزام یاطالعات هایسیستم نامهیگواه افتیدر یبسته برا نیاز ا یواحد درس 15: اخذ حاتیتوض

 های اطالعاتیسیستمدروس اختیاری 

 

 نام درس
تعداد 
 واحد

 نیاز پیش

 روشهای تولید 3 های تولیدی نوینسیستم
 روشهای تولید 3 مبانی تولید سبز و توسعه پایدار
 -- 3 بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 ارزیابی کار و زمان 3 مهندسی فاکتورهای انسانی
 1بهینه سازی  3 های خدماتیسیستم

 برنامه نویسی کامپیوتر 3 کسب و کار الکترونیکی
 واحد  80گذراندن  3 کارآفرینی و طراحی کسب و کار

 های تولیدی و خدماتی الزامی است.واحد درسی از این بسته برای دریافت گواهینامه سیستم 15توضیحات: اخذ 

 های تولیدی و خدماتیسیستمدروس اختیاری 


