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دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامهریزی سیستمها

پیشگفتار
به دانشكکده مهندسككی صككنایع و برنامهریزی سككيسككتمهای دانشكااه صككنعتی اصككخها موي آمدید دانشككکده صككنایع و
سكيسكتمهای دانشااه صنعتی اصخها  ،پس از دانشکدههای صنایع دانشااههای صنعتی شریف ،صنعتی اميركبير و علم و
صنعت به عنوا چهارمين دانشکده مهندسی صنایع ایرا در سال  1931تأسيس شده است این دانشکده با هدف آموزي
و پژوهش در حيطه مهندسكی صنایع و سيستمها با اتکا به اساتيد مجرب و بهرهگيری از امکانات مناسب آموزشی در حال
فعاليت اسكت دانشكکده مهندسكی صنایع دانشااه صنعتی اصخها  ،در آ از به صورت دانشکده "سيستمهای تکنولوژی و
اجتماعی" در سكال  1931دانشكجویا اولين دوره مود را پيیرفت پس از شرو انالبب فرهنای در سال  ،1933دانشکده
سككيسككتمهای تکنولوژی و اجتماعی به "دانشككکده صككنایع" تغيير نام یافت در آ مالطع ،این دانشككکده تنها در سككط
كارشكناسی دانشجو میپيیرفت پس از آ  ،با كوشش اساتيد این دانشکده و تأیيد مالامات مسئول و مسئولين ستاد انالبب
فرهنای "مركز برنامهریزی سكيسكتمها" در سكال  1911در این دانشكکده پایهریزی شكد تا در سط كارشناسیارشد نيز
فعاليت كند پس از بازگشكایی دانشكااه در سال  ،1911این دانشکده فعاليتش را با یك گرایش كارشناسی شرو نمود در
سال  1911مركز برنامهریزی سيستمها در سط كارشناسیارشد تأسيس شده و به دانشکده ملحق گردید
اولين فارغالتحصكيب مالاعع كارشكناسكی و كارشكناسكیارشكد برنامهریزی سكيسكتمها در سال  1911از دانشکده صنایع
فارغالتحصيل شدند فعاليتهای آموزشی كارشناسیارشد برنامهریزی سيستمها از سال تحصيلی  1913تا سال  1931متوقف
شد و از سال  1939كارشناسیارشد مهندسی صنایع در این دانشکده افتتاح و اقدام به پيیري دانشجو كرد
در سال تحصيلی  1931بنا به نياز صنایع و سازمانهای دولتی به فارغالتحصيب رشته مهندسی صنایع ،گرایش تکنولوژی
صنعتی ،این رشته در دانشکده در سط كارشناسی افتتاح شد و اقدام به پيیري دانشجو كرد
از سكال تحصكيلی  1931پيیري دانشجو در دوره كارشناسی مهندسی صنایع بدو گرایش صورت گرفت دروس جدیدی
تعریف و چهار مجموعه تخصككصككی تعریف گردید كه دانشككجویا در ابتدای سككال سككوم نسككبت به انتخاب یکی از چهار
مجموعه اقدام و براسكاس مجموعه تخصكصی انتخابی مود دروس مزم را امي میكنند در حال حاضر ،تحصيبتتکميلی
دانشكکده با دو رشكته مهندسی صنایع و نيز برنامهریزی سيستمهای اقتصادی اجتماعی در سط كارشناسیارشد و دكتری
مهندسی صنایع فعاليتهای آموزشی مود را ادامه میدهد
سامتما فعلی دانشکده نيز در سال  1913سامته شد و دانشکده مهندسی صنایع و مركز برنامهریزی سيستمها از این سال
در محكل فعلی مود فعكاليكت دارد پایااه اینترنتی دانشكككکده مهندسكككی صكككنایع و برنامهریزی سك كيسكككتمها با آدرس
 http://indust.iut.ac.irحاوی اعبعات مرتبط با كليه فعاليتهای دانشككکده می باشككد مجموعه حاضككر ،در بردارنده
مبصكهای از مهمترین مالررات و آیين نامه های آموزشكی دانشكااه صنعتی اصخها و برنامه دوره كارشناسی در دانشکده
مهندسی صنایع است با توجه به احتمال بروز برمی از تغييرات در جزئيات اجرائی این ضوابط در سالهای آتی ،اكيداً توصيه
1

دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامهریزی سیستمها

میشود دانشجویا گرامی قبل از هرگونه تصميم آموزشی با اساتيد راهنمای مود ،دفتر آموزي دانشکده و معاو آموزشی
دانشکده مشورت نمایند

با آرزوی موفاليت
معاونت آموزشی دانشکده مهندسی صنایع
و مركز برنامهریزی سيستمها
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نظام آموزشي و تعاريف كلي

1

"آموزي" در تمام دانشااه های كشور ،مبتنی بر نظام واحدی است در نظام واحدی ارزي هر درس با تعداد واحدهای آ
درس سنجيده شده و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یك درس به هما درس محدود میشود
 1-1هر واحد درسی ،مالدار یا ميزا درسی است كه مخاد آ به صورت نظری  11ساعت (یك ساعت در هخته) ،نظری
 علمی  91سكاعت (دو سكاعت در هخته) ،آزمایشااهی  91ساعت (دو ساعت در هخته) ،كارگاهی  13ساعت (سهسكاعت در هخته) و تربيت بدنی  91سكاعت (دو ساعت در هخته) در عول یك نيمسال تحصيلی (ترم) عبق برنامه
مصوب شورای عالی برنامهریزی تدریس میشود
 1-1هر سكال تحصكيلی شكامل دو نيمسكال تحصكيلی (ترم) و یك دوره تابسكتانی (ترم تابسكتانی) است یك نيمسال
تحصيلی به مدت  11هخته و یك دوره تابستانی به مدت  1هخته آموزي میباشد
 9-1مدت امتحانات پایا ترم هر نيمسال یا دوره تابستانی جزء مدت آموزي محسوب نمیشود
 1-1پس از ثبت نام در نيمسكال اول تحصيلی ،یك نخر استاد راهنما از عرف دانشکده برای هر دانشجو تعيين میگردد
تمامی دانشكجویا باید كليه اقدامات آموزشی نظير ثبتنام مالدماتی و اصلی ،حيف اضطراری و مود را زیر نظر
استاد راهنما انجام دهند
 3-1هيأت رئيسكه دانشكکده متشكکل از رئيس ،معاو آموزشكی ،معاو پژوهشكی ،سكرپرسككت دانشجویی ،فرهنای و
سرپرست تحصيبت تکميلی میباشد
 1-1معاو آموزشی دانشکده مسئول امور آموزشی دانشکده بوده و كليه تصميمات مرتبط با مسایل آموزشی دانشجویا
در شككورای آموزشككی دانشككکده با نظارت وی گرفته میشككود مراحل مربوب به تمامی درمواسككتهای آموزشككی
دانشكجویا ابتدا باید در دفتر آموزي دانشكکده انجام شكده و سبس برای تصميمگيری نهایی به شورای آموزشی
دانشکده ارجا داده شود

2

واحدهاي درسي در طول مدت تحصیل

1-1

تعداد واحدهای مزم برای گيراند دوره كارشناسی مهندسی صنایع برابر  111واحد است

1-1

برای دانشكجویا ورودی مهر  31به بعد هر دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلی حداقل  11و حداكثر 11
واحد درسی را انتخاب كند

9-1

در آمرین نيمسال تحصيلی ،دانشجو از رعایت شرب انتخاب حداقل  11واحد معاف است
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1-1

اگر دانشكجویی در یك نيمسكال مياناين كل نمراتش بيش از  13باشد میتواند در نيمسال بعد تا  11واحد درسی
امي كند

3-1

در مواردی كه دانشكجو برای فرا ت از تحصكيل حداكثر  11واحد جهت فارغ التحصيلی نياز داشته باشد ،حتی اگر
مشكروب باشكد (بر عبق تبصكره  1ماده  3آیيننامه آموزشكی دانشااهها و موسسات آموزي عالی) با نظر دانشااه
می تواند تمامی واحدهای باقيمانده را در یك نيمسكككال انتخاب كند (برای اعب بيشكككتر در این مورد به بند 19
مراجعه شود)

1-1

تعداد واحدهای انتخابی ترم تابسكتا حداكثر  1واحد درسكی اسكت این سكالف برای دانشجویا فارغالتحصيل تا
حداكثر  3واحد قابل افزایش است (برای فارغالتحصيلی به بند  19مراجعه شود )

7-2

دروس جبرانی

1-3-1

آ دسكته از پيیرفته شكدگا آزمو سكراسكری ورودی دانشكااهها در همه رشتههای تحصيلی كه نمره مام
امتحا آنها در آزمو ورودی ،در یك یا چند درس ،به تشككخيش شككورای آموزشككی دانشككااه پيیرنده ،از حد
نصكاب معينی كمتر باشكد ،مونخند حسب نياز رشته ،دروسی را كه آ دانشااه تعيين میكند به عنوا دروس
جبرانی (پيشنياز دانشااهی) عبوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بايرانند

1-3-1

ارائه دروس پيشنياز دانشكااهی و چاونای اجرای آنها در دانشكااهها ،از هر حي  ،مانند دروس دانشااهی و
تابع مالررات آموزي عالی به ميزا حداكثر  11واحد اسكككت نمره این دروس در كارنامه دانشكككجو ثبت و در
مياناين نمرات پایا نيمسكال و همننين در مياناين كل نمرات دانشكجو محاسكبه میشكود و در مشكروعی،
قبولی یا ردی دانشجو نيز تأثير دارد

8-2

سنوات

1-3-1

برنامهریزی دروس ترمی دانشكجویا توسكط دانشکده به گونهای انجام شده كه كل  111واحد در عول چهار

سكال به اتمام رسكد ،حداكثر مدت مجاز تحصيل در دورههای كارشناسی پيوسته  3سال است در صورتی كه
دانشكككجو نتواند واحدهای این دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصكككيل با موفاليت بايراند از دانشكككااه امراج
میگردد
1-3-1

به حداكثر عول دوره تحصكيلی دانشجویانی كه حداقل  3واحد از دروس پيشنياز دانشااهی را گيرانده باشند
یك نيمسال تحصيلی افزوده میشود
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9-3-1

دانشجویی كه به هر علت از ادامه تحصيل در دوره كارشناسی محروم یا منصرف شود ،در صورتيکه حداقل 31
واحد درسی را با نمره قبولی گيرانده باشد ،میتواند مدرك كاردانی در هما رشته را دریافت كند صدور مدرك
كاردانی در صورت تالاضای دانشجو و بدو در نظر گرفتن ضوابط دوره كاردانی مصوب در آ رشته یا مجری
بود دانشااه محل تحصيل در صدور مدرك كاردانی صورت میگيرد

3

ثبتنام در هر نیمسال تحصیلي

ثبتنام دانشجویا برای هر نيمسال تحصيلی در  9مرحله انجام میشود :ثبتنام مالدماتی ،ثبتنام اصلی و ترميم
1-3

ثبتنام مقدماتی

ثبت نام مالدماتی هر نيمسال در نيمسال قبل و در مدت زمانی كه از عرف اداره كل آموزي اببغ میگردد انجام میشود
ليست دروس پيشنهادی برای هر دانشجو در سيستم گلستا درج شده و یك نسخه آ توسط دانشجو باید از دفتر آموزي
دانشكکده دریافت شود پيیرفتن كليه دروس ليست پيشنهادی یا هرگونه تغيير در آ شامل حيف یا اضافه نمود درس از
بين كليه دروس ارائه شكده در ثبتنام مالدماتی باید زیر نظر استاد راهنما صورت گيرد تغييرات مورد نظر عبوه بر درج در
ليسكت دروس پيشكنهادی باید در سيستم گلستا نيز اعمال شوند پس از تأیيد ثبتنام مالدماتی توسط دانشجو در سيستم
گلسكتا  ،تأیيد ثبت نام مالدماتی توسكط استاد راهنما در سيستم گلستا انجام پيیرفته و ليست دروس پيشنهادی به امااء
وی میرسكد این ليسكت توسكط دانشكجو باید به دفتر آموزي دانشکده تحویل داده شود توصيه میشود دانشجو ثبتنام
مالدماتی را به لحظات آمر وقت قانونی ثبتنام موكول ننماید تا بتواند از دسكترسكی به استاد راهنما اعمينا حاصل نماید؛
زیرا در صكورت عدم تأیيد ثبت نام مالدماتی توسط استاد راهنما ،زما ثبت نام اصلی دانشجو به آمرین ساعات تعيين شده
موكول شده و این امر باع تکميل شد اكثر گروههای درسی و در نهایت مخدوي شد ثبت نام دانشجو مواهد شد
1-1-9

ثبت نام مالدماتی دانشكجویانی كه با اماكای ليست نهایی دروس پيشنهادی و تأیيد در سيستم گلستا توسط
دانشجو و در نهایت استاد راهنما صورت نايرد مخدوي تلالی میشود بنابراین كليه دانشجویا ملزم به گرفتن
تأیيد از اساتيد راهنمای مود میباشند در ير اینصورت در ثبتنام اصلی دچار مشکل مواهند شد

1-1-9

ليسكت دروس پيشكنهادی در ثبتنام مالدماتی شكامل دروس عمومی نبوده و این دروس در ثبتنام اصلی باید
امي شوند

9-1-9

حداكثر تعداد واحد پيشنهادی در ثبتنام مالدماتی  11واحد میباشد

 2-3ثبتنام اصلی
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ثبتنام اصلی هر نيمسال تحصيلی در اولين روز از آ نيمسال انجام میشود ساعت ثبتنام هر دانشجو یك یا دو روز قبل
از ثبتنام در سكيستم گلستا مشخش میشود ثبت نام اصلی توسط دانشجو در ساعت مالرر و در سيستم گلستا صورت
میگيرد هر دانشجو فالط از بين دروس زیر میتواند انتخاب واحد نماید:
الف) دروس ثبتنام مالدماتی دانشجو
ب) دروس حيف شده  /مردودی نيمسال گيشته
ج) دروس عمومی
د) دروس ارائه نشده در ثبتنام مالدماتی
1-1-9

دانشكجو در صورتی میتواند در دروس فوقاليكر ثبتنام نماید كه نرفيت گروه درسی مورد نظر تکميل نشده
باشد

1-1-9

شرو كبسها همواره یك روز بعد از ثبتنام اصلی مواهد بود

9-1-9

انجام هيچ یك از مراحل ثبتنام اصلی قبل از ساعت تعيين شده برای دانشجو امکا پيیر نيست

1-1-9

انتخاب هر درس برای ثبتنام اصكلی در سكيسكتم گلستا با انتخاب گزینه "اعمال" صورت میگيرد پس از
نهایی شد امي دروس در ثبتنام ،انتخاب گزینه "پایا ثبتنام" الزامی است پس از انتخاب این گزینه ،هيچ
تغييری در دروس امکكا پكيیر نيسكككت ثبكتنام دانشكككجویانی كه "پایا ثبتنام" را انتخاب نکرده باشكككند
"مخدوي" تلالی میشود

3-1-9

دانشجو مونف است در هر نيمسال ،در زمانی كه دانشااه اعبم میكند ،برای ادامه تحصيل و انتخاب واحد به
دانشااه مراجعه كرده و مراحل ثبتنام اصلی را انجام دهد عدم مراجعه دانشجو برای نامنویسی بدو اعب و
عير موجه ،در یك نيم سكال به منزله انصكراف از تحصيل بوده و در صورت تأمير و یا عير موجه ،حق انتخاب
واحد و ادامه تحصكيل در آ نيمسكال را ندارد ولی آ نيمسكال جز مدت مجاز تحصيل وی محسوب میشود
همننين دانشكجو مونف اسكت عير موجه مود را در مودداری از نامنویسی ،با دمیل مستند بطور مکتوب در
اولين ماه بعد از آ از هر نيمسال تحصيلی به اداره آموزي دانشااه اعب دهد

 3-3ترمیم
با توجه به احتمال بروز مواردی از قبيل:
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الف) به حد نصاب نرسيد نرفيت برمی از گروههای درسی در مرحله ثبتنام اصلی و حيف شد آنها
ب) اضافه شد نرفيت برمی از گروههای درسی
ج) اضافه شد گروههای درسی جدید برای دانشجویا متالاضی
پس از ثبتنام اصكلی ،مرحله ترميم انجام می شكود ترميم عموماً در عی دو روز در هخته دوم هر نيمسال تحصيلی برگزار
شده و زما دقيق آ توسط اداره كل آموزي اعبم میگردد
1-9-9

مراحل انجام ترميم از قبيل اعبم زما دقيق آ برای هر دانشجو در سيستم گلستا  ،لزوم انتخاب گزینههای
"اعمال تغييرات" و "پایا ثبتنام" و يره كامبً شبيه ثبتنام اصلی میباشد

1-9-9

هر دانشكجو در مبل ترميم مجاز به انجام حداكثر  1تغيير میباشد هرگونه حيف یا اضافه نمود درس یك
تغيير محسكوب میشود تغيير گروه درسی از یك گروه به گروه دیار یك تغيير محسوب میشود هر دانشجو
در بين تغييرات مجاز مود می تواند تا حداكثر دو درس مارج از دروسكككی كه در ثبتنام مالدماتی انتخاب كرده
بوده را امي نماید

9-9-9

استتنانا ا :امي هر درس بدو رعایت قوانين آموزشككی مختش آ درس ،ثبتنام بصككورت اسككتثنا تعریف
میشكود انجام استثناها در زما ترميم امکا پيیر بوده و تنها شامل دانشجویا فارغ التحصيل یا دانشجویانی
كه به تشكخيش معاو آموزشكی دانشكکده ،مشكکل آموزشكی داشته و نيازمند به ثبتنام بطور استثنا هستند،
میشككود دانشككجویا برای انجام هر مورد ثبتنام به صككورت اسككتثنا باید یك "فرم اسككتثنا" از دفتر آموزي
دانشکده مود تحویل گرفته و بسته به مورد ،آ را به تأیيد استاد درس ،دفتر آموزي دانشکده مركز ارائه دهنده
درس و دفتر آموزي دانشکده مود برسانند مهمترین موارد استثنا و شرایط انجام آ عبارتند از:
الف) ثبتنام گروهی كه تکميل نرفيت شكده باشكد :فرم اسككتثنا باید به اماكای اسكتاد درس ،مهر و اماككای
آموزي مركز ارائه دهنده درس و دفتر آموزي دانشکده دانشجو برسد
ب) ثبت نام در دو درس كه بخشكی از سكاعات ارائه آنها تدامل داشته باشد :بسته به ميزا تدامل ،فرم استثنا
باید به اماای اساتيد هر دو درس و مهر و اماای دفتر آموزي محل تحصيل دانشجو برسد
ج) ثبت نام در دو درس كه تبقی زما امتحا دارند :بسكككته به نحو برگزاری امتحا ها ،فرم اسكككتثنا باید به
اماای اساتيد هر دو درس و مهر و اماای دفتر آموزي محل تحصيل دانشجو برسد
د) ثبتنام بدو رعایت پيشنياز :در صكورتيکه دانشكجو در درس پيشنياز یك درس دو بار مردود شده باشد،
میتواند پيشنيازی آ درس را به همنيازی تبدیل كرده و هر دو درس را همزما در یك نيمسككال تحصككيلی
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امي نماید فرم استثنا در این مورد باید به مهر و اماای دفتر آموزي محل تحصيل دانشجو برسد همننين در
صكورت فارغالتحصكيل بود دانشكجو ،با موافالت اساتيد هر دو درس و معاو آموزشی دانشکده ،میتوا یك
درس را از پيشنيازی مارج كرده و بصورت همنياز در ترم ميكور امي نمود
ه) نياز به انجام بيش از  1تغيير در ترميم :فرم استثنا باید به مهر و اماای دفتر آموزي محل تحصيل دانشجو
برسد
فرم استثنای برمی از دروس در تعدادی از دانشکدهها قبل از ترميم به دانشجو تحویل داده میشود تا در زما ترميم ،آمار
كامل استثناها استخراج شده باشد اعب از زما تحویل فرم استثنا به عهده دانشجو میباشد
پس از انجام كليه مراحل ثبتنام ،رعایت تعداد واحد حداقل  11و حداكثر  11واحد توسط دانشجو الزامی است

4

ثبتنام بصورت مطالعه آزاد (معرفي به استاد)

هر دانشكجو در عول مدت تحصكيل مود میتواند حداكثر  1درس نظری را با موافالت دانشككکده محل تحصيل مود و نيز
مركز ارائه دهنده درس بدو حاكور در كبس به صورت مطالعه آزاد (معرفی به استاد) بايراند در یك نيمسال تحصيلی
تنها درسی را میتوا به صورت مطالعه آزاد امي نمود كه جزء دروس پایه و اصلی نبوده و در آ نيمسال ارائه نشده باشد
 1-1دانشكجو باید در بدو ثبتنام درس به صكورت مطالعه آزاد حداكثر  31واحد باقيمانده برای فرا ت از تحصككيل داشته
باشد
 1-1درس مطالعه آزاد باید در ابتدای ترم امي شده و نمره آ به همراه نمرات باليه دروس عادی ترم به آموزي كل ارسال
گردد در صورت امي درس مطالعه آزاد در تابستا  ،ثبت نام در ابتدای تابستا انجام شده و نمره آ تا پایا تابستا
باید ارسال گردد
 9-1تعداد واحد درس مطالعه آزاد جزء واحدهای درس دانشجو در آ نيمسال تحصيلی به حساب میآید
 1-1استاد درس مطالعه آزاد باید مدرس تمام وقت دانشکده باشد
 3-1ثبت نام در درس به صكورت مطالعه آزاد با تکميل فرم مربوعه ،اماای استاد درس و سبس موافالت شورای آموزشی
دانشکده امکانبيیر میباشد
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 5حذف اضطراري (حذف تك درس)
زما حيف اضطراری (حيف تك درس) در اوامر هر نيمسال بوده و توسط اداره كل آموزي مشخش و اببغ میگردد
 1-3دانشكجو در صورتی میتواند حيف تك درس انجام دهد كه بيش از ( 9/11سه شانزدهم) مجمو ساعات آ درس
يبت نداشته باشد
 1-3برای ورودیهای  31به بعد تعداد واحدهای باقيمانده دانشجو با انجام حيف تك درس نباید كمتر از  11واحد گردد
 9-3دانشكجویا مشكمول تحصكيل رایاا  ،در صورت عدم كسب نمره قبولی در هر درس یا حيف درس ،برای انتخاب
مجدد آ درس ،مونف به پردامت هزینه مربوب مطابق تعرفه مصوب هستند

6

حذف پزشكي (مجاز) و حذف ترم

چناننه دانشكجو در عول ترم در كبسكهای درسكی مود حاور فعال داشته و در امتحا ميا ترم نيز شركت داشته باشد
ولی پس از فرصككت حيف اضككطراری و در زما امتحانات پایا ترم به نحوی دچار مشككکبت پزشككکی شككده كه قادر به
شككركت در برمی از امتحانات نباشككد میتواند درمواسككت حيف پزشككکی آ دروس را نماید بدین منظور فرم مربوعه باید
توسط دانشجو از دفتر آموزي دانشکده دریافت و پس از تکميل برای بررسی در شورای آموزشی دانشکده به دفتر آموزي
ارجا داده شود
 1-1دانشكجو تنها در صورتی میتواند تالاضای حيف پزشکی یك درس را بدهد كه در امتحا پایا ترم آ درس ایب
باشد در صورت تأیيد درمواست حيف پزشکی ،این يبت برای دانشجو يبت موجه محسوب میگردد
 1-1قبل از بررسی درمواست حيف پزشکی در شورای آموزشی دانشکده ،تأیيد حاور فعال دانشجو در كبسهای دروس
درمواسكتی برای حيف پزشكکی توسكط اسكاتيد آ دروس و همننين تأیيد پرونده پزشكکی متالاضی توسط بهداری
دانشااه الزامی است
 9-1چناننه تعداد دروس مورد تالاضكا برای حيف پزشكکی در یك نيمسكال تحصيلی حداكثر دو درس باشد ،نظر شورای
آموزشكی دانشكکده محل تحصكيل دانشكجو مبك مواهد بود در يراینصكورت موضكو پس از بررسی در شورای
آموزشی دانشکده به كميته بررسی مسائل ماص آموزشی دانشااه ارجا داده مواهد شد
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 1-1چناننه دانشكجو قادر به شكركت در هيچ یك از امتحانات پایا ترم یك نيمسال تحصيلی نباشد میتواند درمواست
حيف ترم نماید درمواسككت حيف ترم پس از تکميل فرم مربوعه و به تأیيد رسككاند آ عبق بند  ،1-1در شككورای
آموزشكی دانشکده و سبس در كميته بررسی مسائل ماص آموزشی دانشااه بررسی میگردد در صورت تأیيد نهایی
درمواست دانشجو ،آ نيمسال تحصيلی حيف ولی در سنوات تحصيلی دانشجو محسوب میگردد
 3-1درمواست حيف پزشکی حداكثر دو بار در عول مدت تحصيل امکا پيیر میباشد
 1-1بدیهی است امي مجدد درس مربوعه با پردامت هزینه ،مطابق تعرف مصوب همراه مواهد بود

 7امتحان مجدد
در صكورتی كه دانشكجو در آمرین نيمسال تحصيلی مود در شرایط فرا ت از تحصيل بوده و به علت مردود شد در تنها
یك درس نظری اصلی یا تخصصی موفق به فرا ت از تحصيل ناردد ،در صورت موافالت مركز ارائه دهنده درس و مدرس
درس میتواند درمواست امتحا مجدد از آ درس نماید
 1-3برای درمواسكت امتحا مجدد در یك درس اصكلی یا تخصكصی الزاماً باید دانشجو این درس را در آمرین نيمسال
تحصيلی مود داشته باشد و در آ مردود شده باشد
 1-3در هيچ یك از دروس پایه امتحا مجدد برگزار نمیشود
 9-3بررسكی درمواسكت امتحا مجدد دانشكجو پس از تکميل فرم مربوعه امکا پيیر میباشكد حاور فعال دانشجو در
كبسككهای درس در عول نيمسككال تحصككيلی و نيز شككركت در كليه امتحانات آ درس باید به تأیيد اسككتاد مربوعه
رسيده باشد
 1-3دانشككجویا واجد شككرایط حداكثر تا هخته سككوم ترم باید به مركز برگزار كننده امتحا مجدد معرفی گردند امتحا
مجدد باید حداكثر تا هخته چهارم برگزار شده و نمره آ به دانشکده محل تحصيل دانشجو ارسال گردد
 3-3دانشجو در صورت مردود شد در امتحا مجدد باید حداكثر تا آمر هخته پنجم ترم مجدداً در آ درس ثبتنام نماید

 8امتحان پیش ترم (مختص دروس مركز معارف)
چنكاننه دانشكككجویی برای فرا ت از تحصكككيل نياز به گيراند حداكثر دو درس عمومی از مجموعه دروس مركز معارف
اسبمی را داشته باشد می تواند از عریق معاو آموزشی دانشکده محل تحصيل مود به مركز ارائه دهنده آ دروس معرفی
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شكود؛ در صكورت موا فالت مركز مربوعه ،در فاصكله زمانی تا حداكثر دو هخته اول هر نيمسال تحصيلی ،امتحا پيش ترم
برگزار میشود
 1-3تعداد واحد دروس پيش ترم و نمرات آنها در آمرین نيمسكال تحصيلی دانشجو (نيمسال قبل از نيمسالی كه امتحا
پيش ترم در ابتدای آ برگزار میشككود) ثبت میشككود بنابراین رعایت سككالف واحد امي شككده برای هر نيمسككال با
احتساب واحدهای دروس پيش ترم باید صورت پيیرد در صورتی كه امتحا پيش ترم در ابتدای ترم اول یك سال
تحصيلی برگزار شود ،واحدها و نمرات آ جزء ترم تابستانه محسوب میگردد
 1-3نمره قبولی در دروس پيش ترم حداقل  11میباشد

9

ارزيابي پیشرفت تحصیلي دانشجو

ارزشيابی پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزا حاور و فعاليت در كبس ،انجام تکاليف و پروژههای درسی ،نتایج
كوئيزها و امتحانات ميا ترم و پایا ترم صكورت میگيرد اسكتاد هر درس تنها مرجع ارزیابی دانشجو در آ درس است
معيار ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانشجو نمره نهایی آ درس است كه به صورت عددی بين صخر تا  11تعيين میشود
 1-3حداقل نمره قبولی در هر درس  11اسككت دانشككجویی كه در هر درس اجباری مردود شككود ،ملزم به امي مجدد آ
درس اسككت در هر حال كليه نمرات دانشككجو اعم از دروس قبولی و مردودی در كارنامه دانشككجو ثبت شككده و در
محاسكبه معدل منظور میشكود مزم به ذكر است امي مجدد درس مربوعه با پردامت هزینه ،مطابق تعرف مصوب
همراه مواهد بود
 1-3دانشكجویی كه در یك یا چند درس نمره قبولی كسكب نکند ،چناننه در نيمسالهای بعدی ،دروس فوق را با حداقل
نمره  11بايراند ،نمره قبولی در معدل نيمسال فوق و كل محاسبه نخواهد شد
 9-3نمره نهایی هر درس پس از قخل نمرات توسط استاد درس در سيستم گلستا

يرقابل تغيير میباشد

 1-3د ر پایا هر نيمسال تحصيلی ،مياناين نمرات دانشجو در آ نيمسال و همننين مياناين نمرات تا پایا آ نيمسال
محاسبه و در كارنامه وی ثبت میشوند
 3-3برای محاسكبه مياناين نمرات ،تعداد واحدهای هر درس در نمره آ درس ضكرب شكده و مجمو حاصل ضربها در
تمامی دروسی كه دانشجو برای آنها نمره گرفته (ردی یا قبولی) بر تعداد كل واحدهای امي شده تالسيم میشود
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 1-3ثبتنام مشكروب :مياناين نمرات دانشكجو در هر نيمسال تحصيلی حداقل باید  11باشد در يراینصورت ،نامنویسی
دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروب مواهد بود دانشجویی كه به صورت مشروب نامنویسی میكند ،به جزء در
آمرین نيمسال تحصيلی ،حق انتخاب بيش از  11واحد درسی در آ نيمسال را ندارد
 3-3چناننه دانشكجو در سكه نيمسكال تحصكيلی ،اعم از متوالی و یا متناوب ،در دوره كارشكناسكی مشروب گردد از ادامه
تحصككيل محروم میگردد در چنين شككرایطی در صككورت برقراری شككرایط مندرج در بند  9-1-1دانشككجو میتواند
تالاضای مدرك كاردانی در هما رشته را نماید

 11حضور و غیاب
حاكور دانشجویا در تمام جلسات مربوب به هر درس الزامی است ساعات يبت آ درس نباید از ( 9/11سه شانزدهم)
مجمو ساعات آ درس تجاوز كند ،در يراینصورت نمره دانشجو در آ درس صخر محسوب میگردد
1-11در صورتيکه يبت دانشجو در هر درس بيش از ( 9/11سه شانزدهم) باشد ولی يبت او موجه تشخيش داده شود،
آ درس حيف میشككود در این حالت رعایت حد نصككاب  11واحد در عول نيمسككال برای وی الزامی نيسككت ولی
نيمسال ميكور به عنوا یك نيمسال كامل جزء سنوات تحصيلی دانشجو محسوب میشود
 1-11يبت در جلسات دو هخته اول هر درس ،به دليل حيف و اضافه یا به هر دليل دیار مجاز نيست و در صورت پيشامد
جزء يبت دانشجو محسوب میشود
 9-11يبت يرموجه در امتحا هر درس به منزله گرفتن نمره صكخر در امتحا آ درس است و يبت موجه در امتحا
هر درس (به دليل حيف پزشکی و مجاز) موجب حيف آ درس میگردد
 1-11مرجع تشخيش موجه بود

يبت در جلسات درس و امتحا  ،شورای آموزشی دانشکده میباشد

 11مهمان شدن و يا انتقال به دانشگاه ديگر
نکته مهم :پيش از بيا قوانين مربوب به مهما و انتالال ،مزم به ذكر اسككت؛ كليه قوانين موجود ،حالت دوگانه داشككته و
پيیري شرایط مهمانی منوب به بررسی و موافالت در دانشااههای مبدأ و مالصد می باشد در این مصوص وزارت علوم نيز
امتيار مزم را به دانشااهها واگيار نموده است
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الف) تعاريف
میهمان :در مواردی كه دانشكجو برای نيمسكال تحصيلی مشخصی اقدام به تغيير محل تحصيل مود می نماید به عنوا
دانشجوی ميهما برای هما نيمسال در دانشااه مالصد شنامته می شود
میهمان مبنا :ميهما بر اساس نمره آزمو سازما سنجش آموزي كشور
میهمان دائم :دانشكجو كليه واحدهای مود را به صكورت ميهما می گيراند و در پایا هر نيمسال تحصيلی ریز نمرات
وی به دانشااه مبدأ ارسال و در پایا تحصيبت مدرك نامبرده توسط دانشااه مبدأ صادر مواهد گردید
اننقال :تغيير محل تحصكيل دانشكجو از یك دانشااه به دانشااه دیار در هما رشته ،هما دوره ،هما مالطع تحصيلی
است
ب) روش میهمان شدن
میهمان مبنا
دانشجویا بر اساس آئين نامه ميهما و انتالال دوره های كارشناسی و با توجه به دستورالعمل سازما سنجش می توانند
حداكثر برای  1نيمسكال به عنوا ميهما مبنا به دانشااه صنعتی اصخها مراجعه نمایند ،بدیهی است پس از این مدت و
در صورت احراز شرایط برای دو نيمسال دیار می توانند تالاضای ميهمانی نمایند
میهمان
 1-11درصكورتيکه دانشجو حداقل یك نيمسال تحصيلی را در دانشااه مبدا با مياناين كل حداقل  19گيرانده باشد می
تواند تالاضای ميهما شد نماید
 1-11دانشككجوی متالاضككی ميهما باید درمواسككت مود را در سككامانه جامع مدمات آموزشككی وزارت علوم ،تحاليالات و
فناوری با ذكر موارد (نو ميهمانی و سكال تحصكيلی) از اول اردیبهشكت لغایت پایا اردیبهشت ماه هر سال برای سال
تحصيلی بعد وارد نماید
 9-11مدت ميهمانی برای دانشكجو در این دانشكااه به شرب اینکه مياناين نمرات او در هر ترم از  19كمتر نباشد می
تواند حداكثر تا  1ترم تحصكيلی ادامه پيدا كند در صورت افت معدل نيمسال به كمتر از  19امکا تمدید ميهمانی برای
نيمسال بعدی وجود نداشته و دانشجو باید با این دانشااه تسویه حساب نموده و به دانشااه مبدا بازگردد
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 1-11موافالت با ميهمانی ،قبل از ثبت نام نيمسال اول به دانشجو اعبم می گردد ،ضمناً نتایج موافالت یا مخالخت برای
نيمسكال اول و دوم حداكثر تا  11شككهریورماه در سككامانه جامع مدمات آموزشككی وزرات علوم ،تحاليالات و فناوری اعبم
مواهد گردید
 3-11درمواسكت های ميهما پس از انالاكای مدت مشكخش شده در بند  1-1در اداره كل آموزي مورد بررسی قرار
گرفته و در صورت احراز شرب بند  1 -1و  1-9جهت تصميم نهایی ،بر اساس اولویت احراز شرایط تبصره  3ماده  1آئين
نامه انتالال و پس از آ اولویت معدل و جنسيت به كميته انتالال و ميهما ارجا می شود ( در شرایط مساوی اولویت با
دانشجویا دمتر می باشد)
* تبصره  3ماده  1آئين نامه ميهما و انتالال :
 -1ازدواج دانشكجوی دمتر (در زما دانشكجویی) در صكورتی كه محل اشكتغال دائم همسكر دانشجو ،قبل از
ازدواج ،در نزدیك ترین محل به دانشااه مالصد باشد
 -1فوت یا معلول شد سرپرست مانواده ،در زما دانشجویی به عوری كه وی به تشخيش مراجع قانونی به
عنوا كخيل مانواده شنامته شود
 -9بيماری ماص دانشجو به تایيد مراجع ذیصبح
 -1معلوليت موثر دانشجو كه در زما دانشجویی صورت گرفته باشد
 1-11حداكثر نرفيت پيیري ميهما  ،ميهما دائم و انتالال برای هررشكته و هر سكال برابر  11درصد ورودی های آ
رشته در آ سال مواهد بود
 3-11موارد  9-3و  1-3تبصره  3ماده  1آئين نامه ميهما و انتالال باید به تایيد كميسيو پزشکی دانشااه رسيده باشد
( بيماری ماص دانشجو و معلوليت موثر دانشجو كه در زما دانشجویی صورت گرفته است)
 3-11چناننه دانشكجوی این دانشااه درمواست ميهما در دانشااه دیاری را بنماید در صورتيکه حداقل یك نيمسال
تحصيلی را در این دانشااه با مياناين كل حداقل  19گيرانده باشد با موافالت دانشکده حداكثر تا  1نيمسال تحصيلی در
دانشااه مالصد می تواند ميهما گردد
میهمان دائم

11

دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامهریزی سیستمها

 3-11دانشكااه صكنعتی اصخها آئين نامه ای برای پيیري ميهما دائم ندارد شيوه عمل بر اساس پيیري ميهما و
انتالال آئين نامه انتالال و ميهما است
اننقال
 11-11در صكورتيکه دانشككجو در  1نيمسككال تحصككيلی متوالی تعداد  31واحد از دروس ير عمومی را در این دانشككااه
بايراند و از نظر معدل جزو  11درصد برتر دانشجویا هم رشته و هم ورودی مود در دانشااه صنعتی اصخها باشد ،می
تواند درمواست انتالال مود را به این دانشااه تسليم نماید
 11-11درمواست های انتالال می بایست توسط دانشجو در فاصله زمانی اول اردیبهشت لغایت پایا اردیبهشت هر سال
كه توسط وزارت علوم در سامانه جامع مدمات آموزشی اعبم می گردد ارسال گردد
 11-11پس از بررسكی بندهای فوق توسكط كميته انتالال و ميهما و در صكورت احراز شرایط ميكور با انتالال نامبرده
موافالت می گردد
 19-11در صورتيکه با انتالال دانشجو در این دانشااه موافالت شود و دروسی از دروس گيرانده شده از دانشااه مبدا پس
از تطبيق در این دانشك ااه پيیرفته نشكد (چه با نمره ردی و چه با نمره قبولی) این نمرات در معدل دانشجو محاسبه می
گردد ولی در واحد گيرانده حسكاب نمی شود( در صورتيکه نمره بامتر از  11باشد ) و دانشجو مونف به تکرار درس می
باشد

 12مرخصي تحصیلي
هر دانشكجو در كل مدت تحصكيل مود میتواند درموا سكت اسكتخاده از حداكثر دو نيمسكال تحصيلی به صورت متوالی یا
متناوب نماید زما درمواسكت مرمصكی حداقل دو هخته قبل از شكرو یك نيمسكال تحصكيلی میباشد تأیيد درمواست
مرمصی تحصيلی دانشجو ابتدا توسط شورای آموزشی دانشکده و سبس توسط كميته بررسی موارد ماص آموزشی دانشااه
صورت میگيرد
 1-11دمیل پزشکی دانشجو برای استخاده ازمرمصی تحصيلی قبل از ارائه درمواست باید به تأیيد بهداری دانشااه رسيده
باشد
1-11چناننه دانشكجو كمتر از  11واحد درسكی برای فرا ت از تحصيل داشته باشد مجاز به استخاده از مرمصی تحصيلی
نمیباشد
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9-11مدت مرمصی تحصيلی جزء سنوات تحصيلی دانشجو محسوب میگردد

 13فراغت از تحصیل
دانشكجویی كه كليه واحدهای درسكی مزم برای دوره كارشكناسی را عبق برنامه مصوب دانشکده و براساس مالررات این
آیيننامه با موفاليت گيرانده باشد فارغ التحصيل آ دوره شنامته میشود
 1-19تاریخ فرا ت از تحصكيل بسكته به زما تعيين آمرین نمره دانشجو و ارسال صورتجلسه فارغالتحصيلی به اداره
كل آموزي دریکی از ماههای تير ،شككهریور یا بهمن هر سككال در نظر گرفته میشككود آمرین مهلت ارسككال
صورتجلسه فارغ التحصيلی برای زمانهای ميكور به ترتيب  13مرداد 13 ،مهر و  13اسخند میباشد
 1-1-19برای فارغ التحصيل شد در مهرماه  ،مجمو تعداد كل واحدهای محسوب شده برای آمرین نيمسال و ترم
تابستانه نباید بيش از  13واحد باشد
 1-19امي بيش از  111واحد درسی توسط دانشجو مجاز نمیباشد و در صورت این اتخاق دانشااه مطابق تعرفه مصوب
هزینه تعداد واحد مازاد را از دانشجو امي مینماید
 9-19مياناين كل نمرات دانشككجو در پایا دوره تحصككيل ،باید حداقل  11باشككد تا در رشككته تحصككيلی مود مدرك
كارشكناسی دریافت كند اگر این مياناين كمتر از  11باشد ،دانشجو میتواند ،چناننه از نظر عول مدت تحصيل
مانعی نداشكته باشد درمواست امي مجدد حداكثر تا  11واحد از درسهایی كه با نمره كمتر از  11واحد قبول شده
اسككت را در یك نيمسككال تحصككيلی نماید در اینصككورت نمرات دروس تکراری عبوه بر نمرات قبلی در كارنامه
دانشجو ثبت شده در محاسبه مياناين كل نمرات وی محسوب میگردد تأیيد درمواست دانشجو در این مورد به
عهده شورای آموزشی دانشکده میباشد
 1-9-19دانشجویی كه به هر دليل نتواند از مالررات ميكور در بند قبل استخاده نماید عبق شرایط بند  9-3-1میتواند
تالاضای مدرك كاردانی در رشته مود نماید
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برنامه آموزشي دوره كارشناسي مهندسي صنايع

14
1-11

دروس عمومی ( 22واحد)
جدول شماره ( : )1فهرست دروس عمومی
نام درس

واحد

واحد

کل
1
1
1
1

عملی
1
1
1
1
1

رديف

شماره درس

1

27-12-121

2

27-12-121

3

27-12-122

1

27-12-123

تربيت بدنی  1پسرا
تربيت بدنی  1دمترا
تربيت بدنی  1پسرا
تربيت بدنی  1دمترا

5

22-12-125

معارف اسبمی 1

1

2

22-12-225

معارف اسبمی 1

1

1

7

22-12-272

امبق وتربيت اسبمی 1

1

1

8

22-12-123

تاریخ اسبم

1

1

9

22-12-111

ریشههای انالبب اسبمی

1

1

12

22-12-131

متو اسبمی

1

1

11

22-12-252

12

25-12-111

فارسی
زبا عمومی فنی مهندسی

9
9

1
1

توضیحات

یككا یككك درس از مجموعككه دروس
شماره ( )1جدول ()1
یككا یككك درس از مجموعككه دروس
شماره ( )1جدول ()1
یككا یككك درس از مجموعككه دروس
شماره ( )1جدول ()1
یككا یككك درس از مجموعككه دروس
شماره ( )1جدول ()1
یككا یككك درس از مجموعككه دروس
شماره ( )9جدول ()1
یككا یككك درس از مجموعككه دروس
شماره ( )3جدول ()1

دانشجویا محترم در امي دروس مركز معارف اسبمی و ادبيات فارسی به توضيحات ذكر شده در جدول شماره ( )1توجه
داشته باشند
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جدول شماره ( : )2فهرست دروس معارف اسالمی ويژه دانشجويان مقطع کارشناسی
گرايش

مجموعه
دروس

کد درس

واحد

نام درس

)1امبق و تربيت اسبمی
)1فلسخه امبق
)9امبق اسبمی
)1آئين زندگی
)3عرفا عملی در اسبم
)1ریشههای انالبب اسبمی
)1انالبب اسبمی ایرا
)9آشنایی با قانو اساسی
)1اندیشه سياسی امام ممينی(ره)
)1تاریخ اسبم
)1تاریخ فرهنگ و تمد اسبمی
)9تاریخ تحليلی صدر اسبم
)1تاریخ امامت

11 – 11 – 113
11 – 11 – 111
11 – 11 – 111
11 – 11 – 113
11 – 11 – 111
11 – 11 – 119
11 – 11 – 131
11 – 11 – 111
11 – 11 – 111
11 – 11 – 119
11 – 11 – 111
11 – 11 – 111
11 – 11 – 191
11 – 11 – 191
11 – 11 – 199
11 – 11 – 119
11 – 11 – 111
11 – 11 – 111
11 – 11 – 119

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

)1متو اسبمی
)1تخسير موضوعی قرآ
)9تخسير موضوعی نهج البب ه

11 – 11 – 191
11 – 11 – 131
11 – 11 – 131

1
1
1

)1معارف اسبمی 1
)1اندیشه اسبمی 1
مبانی نظری
اسالم

اخالق
اسالمی

انقالب
اسالمی

شماره 1

شماره 1

شماره 9

تاريخ و
تمدن

شماره 1

اسالمی
آشنايی با
منابع
انسانی

شماره 3

)9حالوق اجتماعی و سياسی در ایرا

)1معارف اسبمی 1
)3اندیشه اسبمی 1
)1انسا در اسبم

13

الزام به اخذ
دانشجویا فالط 1
درس از  1درس این
مجموعه را الزام دارند
بايرانند
دانشجویا فالط 1
درس از  3درس این
مجموعه را الزام دارند
بايرانند
دانشجویا فالط 1
درس از  1درس این
مجموعه را الزام دارند
بايرانند
دانشجویا فالط 1
درس از  1درس این
مجموعه را الزام دارند
بايرانند
دانشجویا فالط 1
درس از  9درس این
مجموعه را الزام دارند
بايرانند
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2-11

دروس پايه

رديف

جدول شماره ( : )3فهرست دروس پايه

1
1
9
1
3
1
3
3
3
11
11

شماره
درس
13-11-111
13-11-113
13-11-131
13-11-131
11-11-113
11-11-113
11-11-111
11-11-111
11-11-119
11-11-111
13-91-131

نام درس
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 1
معادمت دیخرانسيل
محاسبات عددی
فيزیك 1
فيزیك 1
آز فيزیك 1
آزمایشااه فيزیك الکتریسيته
شيمی عمومی مهندسی
آزمایشااه شيمی
مبانی برنامه سازی كامبيوتر
جمع

پیشنیاز
-ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی  1یا همزما
مبانی برنامه سازی كامبيوتر
ریاضی عمومی  1یا همزما
فيزیك  ،1ریاضی عمومی *1
فيزیك  1یا همزما
فيزیك  1یا همزما
-شيمی عمومی یا همزما
ریاضی عمومی 1

* دروسی كه زیر آنها مط كشيده شده ،دروس هم نياز هستند
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9
9
9
1
9
9
1
1
9
1
9
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3-11

دروس اصلی

رديف

جدول شماره ( : )1فهرست دروس اصلی
شماره

پیشنیاز

واحد

1
1
9
1

11-11-191
11-11-111
13-11-131
13-11-119

كارگاه فلزكاری صنایع
كارگاه ماشينهای افزار
استاتيك
مالاومت مصال

----كارگاه فلزكاری صنایع
ریاضی عمومی  ،1فيزیك 1
استاتيك

1
1
1
1

3

11-11-913

علم مواد

شيمی عمومی مهندسی

9

1

19-11-131

فرآیندهای توليد1

كارگاه ماشينهای افزار یا
همزما

9

3

19-11-991

ارزیابی كار و زما

فرآیندهای توليد1

9

3

19-11-119

احتمامت و كاربرد

ریاضی عمومی 1

9

3

13-11-133

11

13-11-133

-----

1

11

13-11-133

11
19

13-11-131
13-11-919

11

19-11-111

آمار مهندسی
نالشه كشی و نالشه
موانی مهندسی1
نالشه كشی و نالشه
موانی مهندسی1
مبانی مهندسی برق
زبا تخصصی صنایع
اصول حسابداری و
هزینه یابی

احتمامت و كاربرد

9

درس

عنوان درس

نالشه كشی و نالشه موانی
مهندسی 1
فيزیك 1
زبا عمومی فنی و مهندسی

9
1

گيراند  13واحد

9

11

1

توضيحات

در صورت حيف
شيمی عمومی این
درس دیار پيشنياز
نخواهد داشت

در این درس پروژه
عملی ارائه میشود
معادل احتمال
مهندسی* به شماره
13-11-131

دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامهریزی سیستمها

رديف

ادامه جدول شماره ( : )1فهرست دروس اصلی
شماره

عنوان درس

پیشنیاز

واحد

13
11
13
13

19-11-131
19-11-993
19-11-931
19-11-133

اقتصاد عمومی 1
اقتصاد عمومی 1
اقتصاد مهندسی
مبانی تحاليق درعمليات

13

19-11-131

تحاليق درعمليات 1

11

19-11-911

11

19-11-911

11

19-11-913

19
11

19-11-911
19-11-911

9
9

13

19-11-931

تحاليق درعمليات 1
برنامهریزیكنترلتوليدو
موجودیها1
عرح ریزی واحدهای
صنعتی 1
كنترل كيخيت 1
كنترل پروژه
اصول مدیریت و تئوری
سازما

گيراند  13واحد
اقتصاد عمومی 1
احتمامت و كاربرد
ریاضی عمومی 1
مبانی تحاليق درعمليات و
احتمامت و كاربرد
تحاليق درعمليات 1
احتمامت و كاربرد و تحاليق
درعمليات 1
ارزیابی ،نالشه كشی  ،1فرآیند
توليد 1
آمار مهندسی
تحاليق درعمليات 1

1
1
9
1

گيراند  13واحد

1

11

19-11-191

شبيه سازی

13

19-11-131

برنامهریزی توليد

درس

مبانی برنامه سازی كامبيوتر و
آمار مهندسی
برنامهریزی كنترل توليدو
موجودیها1
گيراند حداقل  111واحد
گيراند حداقل  111واحد

توضيحات

9
9
9
9

9
9

1
 19-11-131 13كارآموزی
9
 19-11-133 13پروژه
31
جمع
* امي درس احتمال مهندسی به شماره  13-11-131به جاری درس احتمامت و كاربرد به شماره  19-11-119تنها
زمانی كه درس احتمامت و كاربرد ارائه نشده است مجاز است و به عنوا معادل قابل تطبيق است

11

 911ساعت

دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامهریزی سیستمها

 1-11دروس اخنیاری (مجموعاً  22واحد از ر دو جدول  5و )2

كليه دانشجویا باید در مجمو  11واحد از دروس موجود در دو جدول شماره ( )3و ( )1را امي نموده و بايرانند
كه از این  11واحد حداقل باید  3واحد آ از جدول شماره ( )3باشد
جدول شماره ( : )5دروس تخصصی ت اخنیاری شماره ()1
شماره درس

عنوان درس
كنترل توليد و موجودیها 1
برنامهریزی ناهداری،تعميرات
*
عرحریزی صنایع كوچك
تحليل سيستم ها
سيستمهای اعبعاتیمدیریت

پیشنیاز
كنترل توليدو موجودیها 1
اقتصاد مهندسی
اصول حسابداری ،اقتصاد مهندسی و عرح ریزی
گيراند  31واحد و معادمت دیخرانسيل
گيراند  11واحد و مبانی كامبيوتر

19-11-119 1
19-11-131 1
19-11-191 9
19-11-131 1
19-11-113 3
مجمو
*دانشجویا می توانند به جای گيراند درس پروژه ،درس عرحریزی صنایع كوچك را امي و بايرانند
دانشجویا پس از امي حداقل  3واحد از جدول شماره ( )3باید  19واحد باقيمانده را از جدول شماره ( )1امي نمایند

واحد
9
9
9
9
9
13

جدول شماره ( : )2دروس تخصصی ت اخنیاری شماره ()2
1
1
9
1
3
1
3
3
3
11
11
11

پیشنیاز

شماره درس

عنوان درس

19-11-113
19-11-131
19-11-113
19-11-139
19-11-113
19-11-111
19-11-139
19-11-133
19-11-111
19-11-111
19-11-113
---مجمو

مهندسی فاكتورهای انسانی
فرآیند توليد 1
برنامه ریزی حمل و نالل
مبانی مدیریت كيخيت و بهره وری
آز اندازه گيری دقيق و كنترل كيخيت
كنترل كيخيت 1
مونتاژ مکانيکی
كنترل عددی
اتوماسيو
گزاري نویسی فنی
كاربرد كامبيوتر در مهندسی صنایع
یك درس از سایر رشتههای فنی
11

ارزیابی كار و زما
فرآیندهای توليد1
تحاليق درعمليات 1
گيراند حداقل  33واحد
فرآیندهای توليد 1و نالشه كشی 1
كنترل كيخيت 1
عرح ریزی  ،كارگاه ماشينافزار
فرآیندهای توليد 1و محاسبات عددی
فرآیندهای توليد 1و محاسبات عددی
گيراند حداقل  31واحد
گيراند حداقل  31واحد
موافالت شورای آموزشی دانشکده

واحد
9
1
9
9
1
9
9
9
9
1
1
9
91

دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامهریزی سیستمها

برنامه دروس پیشنهادی ر ترم

1-11

جدول شماره ( : )7برنامه دروس پیشنهادی ر ترم (کارشناسی مهندسی صنايع)
نیمسال اول
نام درس

نیمسال دوم

پيش/هم

نياز*

شماره درس

واحد

ریاضی عمومی 1

13-11-111

9

----

فيزیك 1

11-11-113

9

ریاضی عمومی 1

تككربككيككت بككدنی

13-11-191
13-11-191

1

----

آزمایشااه شيمی

11-11-111

1

شكككيككمككی عككمككومی
مهندسی

شيمی عمومی
فارسی
معارف اسبمی 1
كارگاه فلز كاری
صنایع
جمع

11-11-119
11-11-131
11-11-113

9
9
1

----------

11-11-191

1

----

(پسرا و دمترا )

نام درس

13

شككككمككاره
درس

واحد

پيش/هم نياز

13-11-113

9

ریاضی عمومی 1

13-11-111

9

زبا پيش

13-11-193
13-11-191

1

تربيت بدنی 1

ریاضی عمومی 1
زبككا عككمكومككی فككنی
مهندسی
ورزي 1
(پسرا و دمترا )
مبككانی برنككامككهسكككازی
كامبيوتر
فيزیك 1
آز فيزیك 1
معادمت دیخرانسيل

13-91-131

9

ریاضی عمومی 1

11-11-113
11-11-111
13-11-131

9
1
9

فيزیك  ،1ریاضی 1
فيزیك 1

كارگاه ماشين افزار

11-11-111

1

جمع

ریاضی عمومی 1
كككارگككاه فلز كككاری
صنایع

13

* دروسی كه زیر آنها مط كشيده شده ،دروس هم نياز هستند
نیمسال چهارم

نیمسال سوم
شماره درس

واحد

پيش/هم نياز

نام درس

شماره درس

واحد

احتمامت و كاربرد

19-11-119

9

ریاضی عمومی 1

تحاليق در عمليات 1

19-11-131

9

نالشككهكشككی و نالشككه
موانی مهندسی 1

13-11-133

1

----

نالشكه كشكی و نالشككه
موانی مهندسی 1

13-11-133

1

فرآیند توليد1

19-11-131

9

استاتيك
مككبككانككی تككحاليق در
عمليات
معارف اسبمی 1
تاریخ اسبم
آز فيزیك الکتریسيته
جمع

13-11-131

1

كارگاه ماشككينهای
افزار
فيزیك  ،1ریاضی1

علم مواد

11-11-913

9

ارزیابی كار و زما

19-11-991

9

19-11-133

1

ریاضی عمومی 1

آمار مهندسی

13-11-133

9

احتمامت و كاربرد

11-11-113
11-11-119
11-11-111

1
1
1
13

معارف اسبمی 1
----

متو اسبمی
اقتصاد عمومی 1

11-11-191
19-11-131

1
1

---گيراند  13واحد

نام درس

فيزیك 1
جمع

19

13

پيش/هم نياز
مكبككانكی تكحكاليق،

احتمامت و كاربرد
نالشككه كشی و نالشه
موانی مهندسی 1
شكككيككمككی عمومی
مهندسی
فرآیند توليد1

دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامهریزی سیستمها

نیمسال پنجم
نام درس

نیمسال ششم

پيش/هم نياز

نام درس

شماره درس

واحد

پيش/هم نياز

اقتصاد عمومی 1
احتمككامت و كككاربرد،

اقتصاد مهندسی

19-11-931

9

احتمامت و كاربرد

كنترل پروژه

19-11-911

9

تحاليق در عمليات1

19-11-913

9

19-11-911

9

19-11-931

1

13-11-919

1

11-11-111

1

شماره درس

واحد

19-11-993

1

19-11-911

9

تحاليق در عمليات 1

19-11-911

9

تحاليق در عمليات1

مبانی م برق

13-11-131

9

فيزیك 1

محاسبات عددی

13-11-131

1

مبانی كامبيوتر

اصكول حسابداری و
هزینهیابی

19-11-111

9

گكيرانكد حداقل 13
واحد

مالاومت مصال

13-11-119

1

استاتيك

اقتصاد عمومی 1
برنكامكهریزی كنترل
توليد و موجودیها 1

جمع

تحاليق در عمليات1

13

عككككرحریككككزی
واحدهای صنعتی
1
كنترل كيخيت 1
اصككول مدیریت و
تئوری سازما
زبا تخصككصككی
صنایع
ریشههای انالبب
اسبمی
جمع

نیمسال فنم

زبككا عكمومی فنی
مهندسی
گيراند حداقل 111
واحد

نیمسال شنم

شماره درس

واحد

پيش/هم نياز

نام درس

برنامهریزی توليد

19-11-131

9

كنترل موجودی 1

شبيه سازی

19-11-191

9

امككبق و تككربيككت
اسبمی

11-11-131

1

------

كارآموزی

19-11-131

1

پروژه

19-11-133

9

گيراند حداقل 111
واحد

از جدول شماره ()1

9

از جدول شماره ()1

9

از جدول شماره ()1
از جدول شككماره ()1
یا ()1

9

از جدول شماره ()1
از جدول شماره ()1
از جدول شماره ()1

1
1
9

9

از جدول شماره ()1

9

جمع

حداقل  13واحد

13

شماره درس

نام درس

ارزیكابی كار و زما ،
نالشه كشی  ،1فرآیند
توليد1
آمار مهندسی

13

واحد

پيش/هم نياز
مبكانی كامبيوتر ،آمار
مهندسی
گيراند حداقل 111
واحد

13

تيكر مهم  :با توجه به اینکه دروس ارائه شده در هر ترم توسط دانشکده ،در عی ترمهای آتی تغيير مواهد نمود ،ليا رعایت
پيش نياز و هم نيازی درسهای موجود در جداول نيز عبيعتاً تغيير مواهد كرد و دانشكجویا عزیز مزم اسكت در مصوص
رعایت پيش نيازی و هم نيازی ،عبوه بر اعب از قوانين بروز شكده با اساتيد محترم راهنما مشورت نموده و بر مبنای آ
دروس مورد نياز را ثبت نام نمایند
11

