
عملینظریعملینظریعملینظری
51تخصصی3کنترل کیفیت آماری1371تخصصی3اقتصاد مهندسی41-پایه13ریاضی 11

52تخصصی3برنامه ریزی تولید3172 و 25پایه2محاسبات عددی42 یا همزمان11پایه13فیزیک 12

3473تخصصی3ارزیابی کار و زمان43-تخصصی12اقتصاد عمومی 13
برنامه ریزی و کنترل تولید و 

2موجودی ها 
52اختیاری3

اختیاری3تحلیل سیستم ها2274تخصصی3مبانی مهندسی برق44-تخصصی11نقشه کشی صنعتی14
31 

( و بعد از آن7ترم )

55اختیاری2مدیریت مالی75-تخصصی3علم مواد45-عمومی3زبان فارسی15

-عمومی2عمومی1476تخصصی1کارگاه ریخته گری46-عمومی3زبان انگلیسی16

-عمومی01تربیت بدنی47

-عمومی2عمومی48

عملینظریعملینظری

51 و 25تخصصی3اصول شبیه سازی1181پایه23ریاضی 21

پایه23فیزیک 22
 یا 11 و 12

همزمان
تخصصی3مدیریت کیفیت و بهره وری82عملینظری

71 

( و بعد از آن7ترم )

35اختیاری3برنامه ریزی حمل و نقل3283تخصصی3آمار مهندسی1351تخصصی22اقتصاد عمومی 23

52 یا همزمان11تخصصی3جبر خطی24
برنامه ریزی و کنترل تولید و 

1موجودی ها 
-3پروژه3584تخصصی3

 واحد100حداقل 

( و بعد از آن7ترم )

61 و 55 و 41اختیاری3طراحی ایجاد صنایع3585تخصصی23تحقیق در عملیات 1153پایه3برنامه نویسی کامپیوتر25

-عمومی2عمومی2586اختیاری3سیستم های اطالعات مدیریت54 یا همزمان14تخصصی11کارگاه ماشین افزار 26

 واحد30حداقل تخصصی3اصول حسابداری و هزینه یابی1255پایه11آز فیزیک 27
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-عمومی2عمومی58

22عمومی
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68اصلی/تخصصی
27اختیاریعملینظری

3پروژه43 و 34 و 14تخصصی3طرح ریزی واحدهای صنعتی2161تخصصی3تئوری احتماالت و کاربرد آن32
-( ساعت120حداقل )کارآموزی 35تخصصی3مدیریت و کنترل پروژه1162تخصصی3استاتیک و مقاومت مصالح33

142مجموع واحدها35اختیاری3تجزیه و تحلیل تصمیم گیری63 یا همزمان26تخصصی3روش های تولید34

41 و 32اختیاری3برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات2464تخصصی13تحقیق در عملیات 35

43اختیاری3مهندسی فاکتورهای انسانی65-تخصصی1کارگاه عمومی جوش36

47عمومی11ورزش 2266پایه21آز فیزیک 37
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معادالت دیفرانسیل 31

پیش نیاز

 یا 21 و 11

همزمان
پایه 3

( واحد17)ترم هشتم ( واحد18)ترم دوم 

عنوان درسکد
تعداد واحد

کدپیش نیازنوع درس کد

دانشگاه گرمسار

( و بعد از آن98ورودی ) ترم 8برنامه درسی رشته مهندسی صنایع در 
( واحد16)ترم هفتم  ( واحد20)ترم چهارم ( واحد16)ترم اول 

عنوان درس
تعداد واحد

عنوان درسپیش نیازنوع درس
تعداد واحد

نوع درس

عنوان درس
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس عنوان درسکد
تعداد واحد

کدپیش نیازنوع درس

توضیحات
( واحد18)ترم سوم 

عنوان درسکد
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس
( واحد18)ترم ششم 

 واحد 100حداقل 

(در تابستان)سال سوم و باالتر 

( واحد19)ترم پنجم 

عنوان درسکد
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس

طبق چارت دروس عمومی

       

نوع واحدهای درسی
تعداد 

واحد

پیش نیاز نوع درس
تعداد واحد

عنوان درس کد


