
  ترم هشتم
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  ترم ششم
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  ترم پنجم
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  ترم چهارم
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  ترم سوم

 واحد) 19( 

  ترم دوم

  واحد) 18(

  ترم اول

 واحد) 18(

  روژهپ

 )3-(اصلی

  اصول حسابداري و هزینه یابی

 )3-(اصلی

  مدیریت و کنترل پروژه

 )3-(اصلی

  طرح ریزي واحدهاي صنعتی 

 )3-(اصلی

  ارزیابی کار و زمان

 )3-(اصلی

  معادالت دیفرانسیل

 )3 -(پایه

  2ریاضی 

 )3 -(پایه

  1ریاضی 

 )3 -(پایه

 1تحقیق در عملیات  1برنامه ریزي و کنترل موجودیها  سال آخر
   -قشه کشی صنعتین -ارزیابی کار و زمان

 روشهاي تولید
 -- 1ریاضی  (یا همزمان) 2ریاضی  روشهاي تولید

  درس اختیاري

 )2-(اختیاري

  اصول مدیریت و تئوري سازمانی

 )2-(اصلی

  نترل کیفیت آماريک

 )3-(اصلی

  آز. مبانی برق

 )1-(اصلی

  آمار مهندسی

 )3-(اصلی

  محاسبات عددي

 )2 -(پایه

  2فیزیک 

 )3 -(پایه

  1فیزیک 

 )3 -(پایه

 (یا همزمان) 1ریاضی  1فیزیک  برنامه نویسی کامپیوتر احتماالت و کاربرد آنتئوري  مبانی مهندسی برق (یا همزمان) آمار مهندسی واحد 50حداقل   

  درس اختیاري

 )2-(اختیاري

  برنامه ریزي تولید

 )3-(اصلی

  2تحقیق در عملیات 

 )3-(اصلی

  اقتصاد مهندسی

 )3-(اصلی

  1تحقیق در عملیات 

 )3-(اصلی

  تئوري احتماالت و کاربرد آن

 )3-(اصلی

  2فیزیکآز. 

 )3 -(پایه

  1آز. فیزیک 

 )1 -(پایه

 (یا همزمان) 1زیک فی (یا همزمان) 2زیک فی 2ریاضی  بر خطیج -تئوري احتماالت و کاربرد آن 2اقتصاد  1تحقیق در عملیات  1برنامه ریزي و کنترل موجودیها  

  درس اختیاري

 )3-(اختیاري

  درس اختیاري

 )3-(اختیاري

  اصول شبیه سازي

 )3-(اصلی

  1برنامه ریزي و کنترل موجودیها 

 )3-(اصلی

  مبانی مهندسی برق

 )3-(اصلی

  استاتیک و مقاومت مصالح

 )3-(اصلی

  برنامه نویسی کامپیوتر

 )3 -(پایه

  نقشه کشی صنعتی 

 )2-(اصلی

 -- 1ریاضی  1ریاضی  2فیزیک  1تحقیق در عملیات  مار مهندسیآ-برنامه نویسی کامپیوتر  

  درس اختیاري

 )3-(اختیاري

  درس اختیاري

 )3-(اختیاري

  درس اختیاري

 )3-(اختیاري

  درس اختیاري

 )3-(اختیاري

  کارگاه ریخته گري ذوب و مدلسازي

 )1-کارگاه(

  لم موادع

 )3-(اصلی

  2اقتصاد عمومی 

 )2-(اصلی

  1اقتصاد عمومی 

 )2-(اصلی

 -- 1اقتصاد   -    

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  روانشناسی صنعتی

 )2-(عمومی 

  درس اختیاري

 )3-(اختیاري

  درس اختیاري

 )3-(اختیاري

  تولید هايروش

 )3-(اصلی

  جبر خطی

 )3-(اصلی

  1 کارگاه ماشین افزار

 )1-کارگاه(

 -- 1یزیک ف-1ریاضی  (یا همزمان) کارگاه ماشین افزار   --  

  
  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  عمومی جوشکارگاه 

  )1 -(کارگاه

  زبان عمومی

 )3-(عمومی 

    -- -- - -- 

      
  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  فارسی عمومی

 )3(عمومی 

      - -- 
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