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پیشگفتار
به دانشکده مهندسی صنایع و سيستم هاي دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید .دانشکده صنایع و سيستمهاي دانشگاه
صنعتی ا صفهان ،پس از دان شکده هاي صنایع دان شگاههاي صنعتی شریف ،صنعتی اميركبير و علم و صنعت به عنوان
چهارمين دان شکده مهند سی صنایع ایران در سال  1356تأ سيس شده ا ست .این دان شکده با هدف آموزش و پژوهش در
حيطه مهندسی صنایع و سيستمها با اتکا به اساتيد مجرب و بهرهگيري از امکانات مناسب آموزشی در حال فعاليت است.
دان شکده مهند سی صنایع دان شگاه صنعتی ا صفهان ،در آغاز به صورت دان شکده " سي ستمهاي تکنولوژي و اجتماعی" در
سال  1356دان شجویان اولين دوره خود را پذیرفت .پس از شروع انقالب فرهنگی در سال  ،1359دان شکده سي ستمهاي
تکنولوژي و اجتماعی به "دان شکده صنایع" تغيير نام یافت .در آن مقطع ،این دان شکده تنها در سطح كار شنا سی دان شجو
میپذیرفت .پس از آن ،با كو شش ا ساتيد این دان شکده و تأیيد مقامات م سئول و م سئولين ستاد انقالب فرهنگی "مركز
برنامهریزي سي ستمها" در سال  1361در این دان شکده پایهریزي شد تا در سطح كار شنا سیار شد نيز فعاليت كند .پس از
بازگ شایی دان شگاه در سال  ،1361این دان شکده فعاليتش را با یك گرایش كار شنا سی شروع نمود .در سال  1362مركز
برنامهریزي سيستمها در سطح كارشناسیارشد تأسيس شده و به دانشکده ملحق گردید.
اولين فارغ التح صيالن مقاطع كار شنا سی و كار شنا سیار شد برنامهریزي سي ستمها در سال  1364از دان شکده صنایع
فارغالتحصيل شدند .فعاليتهاي آموزشی كارشناسیارشد برنامهریزي سيستمها از سال تحصيلی  1369تا سال  1372متوقف
شد و از سال  1373كارشناسیارشد مهندسی صنایع در این دانشکده افتتاح و اقدام به پذیرش دانشجو كرد.
در سال تحصيلی  1372بنا به نياز صنایع و سازمانهاي دولتی به فارغالتحصيالن رشته مهندسی صنایع ،گرایش تکنولوژي
صنعتی ،این رشته در دانشکده در سطح كارشناسی افتتاح شد و اقدام به پذیرش دانشجو كرد.
از سال تحصيلی  1386پذیرش دانشجو در دوره كارشناسی مهندسی صنایع بدون گرایش صورت گرفت .دروس جدیدي
تعریف و چهار مجموعه تخصصصصصصی تعریف گردید كه دانشصصجویان در ابتداي سصصال سصصوم نسصصبت به انتخاب یکی از چهار
مجموعه اقدام و برا ساس مجموعه تخ ص صی انتخابی خود دروس الزم را اخذ میكنند .در حال حا ضر ،تح صيالتتکميلی
دان شکده با دو ر شته مهند سی صنایع  -بهينه سازي سي ستمها و نيز مهند سی صنایع  -مدل سازي سي ستمهاي كالن در
سطح كارشناسیارشد و دكتري مهندسی صنایع فعاليتهاي آموزشی خود را ادامه میدهد.
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ساختمان فعلی دانشکده نيز در سال  1365ساخته شد و دانشکده مهندسی صنایع و سيستمها از این سال در محل فعلی
خود فعاليت دارد .پایگاه اینترنتی دان شکده مهند سی صنایع و سي ستمها با آدرس  indust.iut.ac.ir/faحاوي اطالعات
مرتبط با كليه فعاليتهاي دانشکده می باشد.
مجموعه حا ضر ،در بردارنده خال صهاي از مهمترین مقررات و آیين نامههاي آموز شی دان شگاه صنعتی ا صفهان و برنامه
دوره كارشناسی در دانشکده مهندسی صنایع است .با توجه به احتمال بروز برخی از تغييرات در جزئيات اجرائی این ضوابط
در سالهاي آتی ،اكيداً تو صيه می شود دان شجویان گرامی قبل از هرگونه ت صميم آموز شی با ا ساتيد راهنماي خود ،دفتر
آموزش دانشکده و معاون آموزشی دانشکده مشورت نمایند.
با آرزوي موفقيت
معاونت آموزشی دانشکده مهندسی صنایع و سيستمها
مهرماه 94
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2

نظام آموزشي و تعاريف كلي
"آموزش" در تمام دانشگاههاي كشور ،مبتنی بر نظام واحدي است .در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي
آن درس سنجيده شده و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یك درس به همان درس محدود میشود.
هر واحد درسی ،مقدار یا ميزان درسی است كه مفاد آن به صورت نظري  16ساعت (یك ساعت در هفته) ،نظري -
علمی  32ساعت (دو ساعت در هفته) ،آزمایشگاهی  32ساعت (دو ساعت در هفته) ،كارگاهی  48ساعت (سه ساعت
در هفته) و تربيت بدنی  32ساعت (دو ساعت در هفته) در طول یك نيمسال تحصيلی (ترم) طبق برنامه مصوب
شوراي عالی برنامهریزي تدریس میشود.
هر سال تحصيلی شامل دو نيمسال تحصيلی (ترم) و یك دوره تابستانی (ترم تابستانی) است .یك نيمسال تحصيلی
به مدت  16هفته و یك دوره تابستانی به مدت  6هفته آموزش میباشد.
مدت امتحانات پایان ترم هر نيمسال 2هفته ( 14روز) است و جزء مدت آموزش محسوب نمیشود.
پس از ثبتنام در نيمسال اول تحصيلی ،یك نفر استاد راهنما از طرف دانشکده براي هر دانشجو تعيين میگردد.
تمامی دانشجویان باید كليه اقدامات آموزشی نظير ثبتنام مقدماتی و اصلی ،حذف اضطراري و  ...خود را زیر نظر
استاد راهنما انجام دهند.
هيأت رئيسه دانشکده متشکل از رئيس ،معاون آموزشی ،معاون پژوهشی ،سرپرست دانشجویی ،فرهنگی و سرپرست
تحصيالت تکميلی میباشد.
معاون آموزشی دانشکده مسئول امور آموزشی دانشکده بوده و كليه تصميمات مرتبط با مسایل آموزشی دانشجویان
در شوراي آموزشی دانشکده با نظارت وي گرفته میشود .مراحل مربوط به تمامی درخواستهاي آموزشی دانشجویان
ابتدا باید در دفتر آموزش دانشکده انجام شده و سپس براي تصميمگيري نهایی به شوراي آموزشی دانشکده ارجاع
داده شود.

 3واحدهاي درسي در طول مدت تحصيل
تعداد واحدهاي الزم براي گذراندن دوره كارشناسی مهندسی صنایع برابر  140واحد است.
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براي دانشجویان ورودي مهر  94به بعد هر دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلی حداقل  12و حداكثر  20واحد
درسی را انتخاب كند.
در آخرین نيمسال تحصيلی ،دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل  12واحد معاف است.
اگر دانشجویی در یك نيمسال ميانگين كل نمراتش بيش از  17باشد با تأیيد شوراي آموزشی دانشکده میتواند در
نيمسال بعد تا  24واحد درسی اخذ كند.
در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر  24واحد جهت فارغالتحصيلی نياز داشته باشد ،حتی اگر مشروط
باشد ،در صورتی كه معدل كلی وي باالتر از  12باشد (بر طبق تبصره  2ماده  7آیيننامه آموزشی دانشگاهها  -سال
 )93با نظر دانشگاه میتواند تمامی واحدهاي باقيمانده را در یك نيمسال انتخاب كند( .براي اطالع بيشتر در این مورد
به بند  13مراجعه شود).
تعداد واحدهاي انتخابی ترم تابستان حداكثر  6واحد درسی است .این سقف براي دانشجویان فارغالتحصيل تا حداكثر
 8واحد قابل افزایش است( .براي فارغالتحصيلی به بند  13مراجعه شود).
دروس جبرانی
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در همه رشتههاي تحصيلی كه نمره خام امتحان آنها
در آزمون ورودي ،در یك یا چند درس ،به تشخيص شوراي آموزشی دانشگاه پذیرنده ،از حد نصاب معينی كمتر باشد،
موظفند حسب نياز رشته ،دروسی را كه آن دانشگاه تعيين میكند به عنوان دروس جبرانی (پيشنياز دانشگاهی) عالوه
بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
ارائه دروس پيش نياز دانشگاهی و چگونگی اجراي آنها در دانشگاهها ،از هر حيث ،مانند دروس دانشگاهی و تابع
مقررات آموزش عالی به ميزان حداكثر  10واحد است .نمره این دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات
پایان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نمیشود و طبيعتاً در مشروطی ،قبولی یا ردي دانشجو
نيز تأثير ندارد.
سنوات
برنامهریزي دروس ترمی دانشجویان توسط دانشکده به گونهاي انجام شده كه كل  140واحد در طول چهار سال به
اتمام رسد ،حداكثر مدت مجاز تحصيل براي كارشناسی پيوسته  4سال است .در صورتی كه دانشجو نتواند واحدهاي
این دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه اخراج میگردد.
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دانشگاه اختيار دارد در شرایط خاص و با تصویب شوراي آموزشی دانشگاه ،حداكثر دو نيمسال براي دوره كارشناسی
پيوسته ،مدت مجاز تحصيل را افزایش دهد .چنانچه دانشجو در این مدت فارغ التحصيل نشود از ادامه تحصيل محروم
می شود .هزینه افزایش سنوات از شروع ترم دهم و طبق تعرفه مصوب هيئت امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول
آموزش دایگان دریافت میشود.
دانشجویی كه به هر علت از ادامه تحصيل در دوره كارشناسی محروم یا منصرف شود ،در صورتيکه حداقل  70واحد
درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد ،میتواند مدرك كاردانی در همان رشته را دریافت كند .صدور مدرك كاردانی در
صورت تقاضاي دانشجو و بدون در نظر گرفتن ضوابط دوره كاردانی مصوب در آن رشته یا مجري بودن دانشگاه محل
تحصيل در صدور مدرك كاردانی صورت میگيرد.

 4ثبتنام در هر نيمسال تحصيلي
ثبتنام دانشجویان براي هر نيمسال تحصيلی در  3مرحله انجام میشود :ثبتنام مقدماتی ،ثبتنام اصلی و ترميم
 2-12ثبتنام مقدماتی
ثبت نام مقدماتی هر نيمسال در نيمسال قبل و در مدت زمانی كه از طرف اداره كل آموزش ابالغ میگردد انجام میشود.
ليست دروس پيشنهادي براي هر دانشجو در سيستم گلستان و نيز در همين دفترچه درج شده است و پذیرفتن كليه دروس
ليست پيشنهادي یا هرگونه تغيير در آن شامل حذف یا اضافه نمودن درس از بين كليه دروس ارائه شده در ثبتنام مقدماتی
باید زیر نظر استاد راهنما صورت گيرد .تغييرات مورد نظر عالوه بر درج در ليست دروس پيشنهادي باید در سيستم گلستان
نيز اعمال شوند .پس از تأیيد ثبتنام مقدماتی توسط دانشجو در سيستم گلستان ،تأیيد ثبتنام مقدماتی توسط استاد راهنما
در سيستم گلستان انجام میپذیرد .توصيه میشود دانشجو ثبتنام مقدماتی را به لحظات آخر وقت قانونی ثبتنام موكول
ننماید تا بتواند از دسترسی به استاد راهنما اطمينان حاصل نماید؛ زیرا در صورت عدم تأیيد ثبت نام مقدماتی توسط استاد
راهنما ،زمان ثبت نام اصلی دانشجو به آخرین ساعات تعيين شده موكول شده و این امر باعث تکميل شدن اكثر گروههاي
درسی و در نهایت مخدوش شدن ثبت نام دانشجو خواهد شد.
1-1-4

ثبتنام مقدماتی دانشجویانی كه به تأیيد دروس پيشنهادي در سيستم گلستان توسط دانشجو و در نهایت استاد
راهنما انجام نشود مخدوش تلقی میشود .بنابراین كليه دانشجویان ملزم به گرفتن تأیيد از اساتيد راهنماي خود
میباشند درغير اینصورت در ثبتنام اصلی دچار مشکل خواهند شد.
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2-1-4

دروس عمومی در ثبتنام مقدماتی به دانشجو پيشنهاد نمیشود و این دروس در ثبتنام اصلی باید اخذ شوند.

3-1-4

حداكثر تعداد واحد پيشنهادي در ثبتنام مقدماتی  20واحد میباشد.

 3-12ثبتنام اصلی
1-2-4

ثبتنام اصلی هر نيمسال تحصيلی در هفته قبل از شروع نيمسال و به مدت  5روز انجام میشود .ساعت ثبتنام
هر دانشجو یك یا دو روز قبل از ثبتنام در سيستم گلستان (گزارش شماره  )59مشخص میشود .ثبتنام اصلی
توسط دانشجو در ساعت مقرر و در سيستم گلستان صورت میگيرد .هر دانشجو فقط از بين دروس زیر میتواند
انتخاب واحد نماید:
الف) دروس ثبتنام مقدماتی دانشجو
ب) دروس حذف شده  /مردودي نيمسال گذشته
ج) دروس عمومی
د) دروس ارائه نشده در ثبتنام مقدماتی

2-2-4

دانشجو در صورتی میتواند در دروس فوقالذكر ثبتنام نماید كه ظرفيت گروه درسی تکميل نشده باشد.

3-2-4

هر دانشجو در بين تغييرات مجاز خود میتواند تا حداكثر دو درس خارج از دروسی كه در ثبتنام مقدماتی انتخاب
كرده بوده را در این مرحله از ثبت نام اخذ نماید.

4-2-4

شروع كالسها از اولين روز هفته (شنبه) پس از ثبتنام اصلی خواهد بود.

5-2-4

انجام هيچ یك از مراحل ثبتنام اصلی قبل از ساعت تعيين شده براي دانشجو امکانپذیر نيست.

6-2-4

انتخاب هر درس براي ثبتنام اصلی در سيستم گلستان با انتخاب گزینه "اعمال" صورت میگيرد .پس از نهایی
شدن اخذ دروس در ثبتنام ،نيازي به انتخاب گزینه "پایان ثبتنام" نيست.

7-2-4

دانشجو موظف است در هر نيمسال ،در زمانی كه دانشگاه اعالم میكند ،براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به
دانشگاه مراجعه كرده و مراحل ثبتنام اصلی را انجام دهد .عدم مراجعه دانشجو براي نامنویسی بدون اطالع و
عذر موجه ،در یك نيم سال به منزله انصراف از تحصيل بوده و در صورت تأخير و یا عذر موجه ،حق انتخاب
واحد و ادامه تحصيل در آن نيمسال را ندارد ولی آن نيمسال جز مدت مجاز تحصيل وي محسوب میشود.
همچنين دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نامنویسی ،با دالیل مستند بطور مکتوب در
اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلی به اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد.
6

مجموعه قوانين و مقررات آموزشی دانشکده مهندسی صنایع و سيستمها

 4-12ترمیم
با توجه به احتمال بروز مواردي از قبيل:
الف) به حد نصاب نرسيدن ظرفيت برخی از گروههاي درسی در مرحله ثبتنام اصلی و حذف شدن آنها
ب) اضافه شدن ظرفيت برخی از گروههاي درسی
ج) اضافه شدن گروههاي درسی جدید براي دانشجویان متقاضی
1-3-4

پس از ثبتنام اصلی ،مرحله ترميم انجام میشود .ترميم عموماً در طی دو روز در اولين هفته شروع هر نيمسال
تحصيلی برگزار شده و زمان دقيق آن توسط اداره كل آموزش اعالم میگردد.

2-3-4

مراحل انجام ترميم از قبيل اعالم زمان دقيق آن براي هر دانشجو در سيستم گلستان ،لزوم انتخاب گزینههاي
"اعمال تغييرات" و "پایان ثبتنام" الزامی است.

3-3-4

هر دانشجو در خالل ترميم مجاز به انجام حداكثر  4تغيير میباشد .هرگونه حذف یا اضافه نمودن درس یك
تغيير محسوب میشود .تغيير گروه درسی از یك گروه به گروه دیگر یك تغيير محسوب میشود.

 4-4استثناها
1-4-4

اخذ هر درس بدون رعایت قوانين آموزشی مختص آن درس ،ثبتنام بصورت استثنا تعریف میشود .انجام
استثناها در زمان ترميم امکانپذیر بوده و تنها شامل دانشجویان فارغالتحصيل یا دانشجویانی كه به تشخيص
معاون آموزشی دانشکده ،مشکل آموزشی داشته و نيازمند به ثبتنام بطور استثنا هستند ،میشود .دانشجویان
براي انجام هر مورد ثبتنام به صورت استثنا باید یك "فرم استثنا" از دفتر آموزش دانشکده خود تحویل گرفته
و بسته به مورد ،آن را به تأیيد استاد درس ،دفتر آموزش دانشکده مركز ارائه دهنده درس و دفتر آموزش دانشکده
خود برسانند .مهمترین موارد استثنا و شرایط انجام آن عبارتند از:

الف) ثبتنام گروهی كه تکميل ظرفيت شده باشد :فرم استثنا باید به امضاي استاد درس ،مهر و امضاي آموزش مركز ارائه
دهنده درس و دفتر آموزش دانشکده دانشجو برسد.
ب) ثبتنام در دو درس كه بخشی از ساعات ارائه آنها تداخل داشته باشد :بسته به ميزان تداخل ،فرم استثنا باید به امضاي
اساتيد هر دو درس و مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل دانشجو برسد.
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ج) ثبتنام در دو درس كه تالقی زمان امتحان دارند :بسته به نحو برگزاري امتحانها ،فرم استثنا باید به امضاي اساتيد هر
دو درس و مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل دانشجو برسد.
د) ثبتنام بدون رعایت پيشنياز :در صورتيکه دانشجو در درس پيشنياز یك درس دو بار مردود شده باشد ،میتواند
پيشنيازي آن درس را به همنيازي تبدیل كرده و هر دو درس را همزمان در یك نيمسال تحصيلی اخذ نماید .فرم استثنا
در این مورد باید به مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل دانشجو برسد .همچنين در صورت فارغالتحصيل بودن دانشجو،
با موافقت اساتيد هر دو درس و معاون آموزشی دانشکده ،میتوان یك درس را از پيشنيازي خارج كرده و بصورت همنياز
در ترم مذكور اخذ نمود.
ه) نياز به انجام بيش از  4تغيير در ترميم :فرم استثنا باید به مهر و امضاي دفتر آموزش محل تحصيل دانشجو برسد.
فرم استثناي برخی از دروس در تعدادي از دانشکدهها قبل از ترميم به دانشجو تحویل داده میشود تا در زمان ترميم ،آمار
كامل استثناها استخراج شده باشد .اطالع از زمان تحویل فرم استثنا به عهده دانشجو میباشد.
2-4-4

5

پس از انجام كليه مراحل ثبتنام ،رعایت تعداد واحد حداقل  12و حداكثر  20واحد توسط دانشجو الزامی است.

ثبتنام بصورت مطالعه آزاد (معرفي به استاد)

هر دانشجو در طول مدت تحصيل خود میتواند حداكثر  1درس نظري را با موافقت دانشکده محل تحصيل خود و نيز مركز
ارائه دهنده درس بدون حضور در كالس به صورت مطالعه آزاد (معرفی به استاد) بگذراند .در یك نيمسال تحصيلی تنها
درسی را میتوان به صورت مطالعه آزاد اخذ نمود كه جزء دروس پایه نبوده و در آن نيمسال ارائه نشده باشد.
 1-5دانشجو باید در بدو ثبتنام درس به صورت مطالعه آزاد حداكثر  50واحد باقيمانده براي فراغت از تحصيل داشته باشد.
 2-5درس مطالعه آزاد باید در ابتداي ترم اخذ شده و نمره آن به همراه نمرات بقيه دروس عادي ترم به آموزش كل ارسال
گردد .در صورت اخذ درس مطالعه آزاد در تابستان ،ثبتنام در ابتداي تابستان انجام شده و نمره آن تا پایان تابستان
باید ارسال گردد.
 3-5تعداد واحد درس مطالعه آزاد جزء واحدهاي درس دانشجو در آن نيمسال تحصيلی به حساب میآید.
 4-5استاد درس مطالعه آزاد باید مدرس تمام وقت دانشکده باشد.
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 5-5ثبتنام در درس به صورت مطالعه آزاد با تکميل فرم مربوطه ،امضاي استاد درس و سپس موافقت شوراي آموزشی
دانشکده امکانپذیر میباشد.

6

حذف اضطراري (حذف تك درس)

زمان حذف اضطراري (حذف تك درس) در اواخر هر نيمسال بوده و توسط اداره كل آموزش مشخص و ابالغ میگردد.
 1-6دانشجو در صورتی میتواند حذف تك درس انجام دهد كه بيش از ( 3/16سه شانزدهم) مجموع ساعات آن درس
غيبت نداشته باشد.
 2-6براي وروديهاي  94به بعد تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو با انجام حذف تك درس نباید كمتر از  12واحد گردد.
 3-6دانشجویان مشمول تحصيل رایگان ،در صورت عدم كسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس ،براي انتخاب مجدد
آن درس ،موظف به پرداخت شهریه مربوط مطابق تعرفه مصوب هيئت امناء هستند.

 7حذف پزشكي (مجاز) و حذف ترم
چنانچه دانشجو در طول ترم در كالسهاي درسی خود حضور فعال داشته و در امتحان ميان ترم نيز شركت داشته باشد ولی
پس از فرصت حذف اضطراري و در زمان امتحانات پایان ترم به نحوي دچار مشکالت پزشکی شده كه قادر به شركت در
برخی از امتحانات نباشد می تواند درخواست حذف پزشکی آن دروس را نماید .بدین منظور فرم مربوطه باید توسط دانشجو
از دفتر آموزش دانشکده دریافت و پس از تکميل براي بررسی در شوراي آموزشی دانشکده به دفتر آموزش ارجاع داده شود.
 1-7دانشجو تنها در صورتی میتواند تقاضاي حذف پزشکی یك درس را بدهد كه در امتحان پایان ترم آن درس غایب
باشد .در صورت تأیيد درخواست حذف پزشکی ،این غيبت براي دانشجو غيبت موجه محسوب میگردد.
 2-7قبل از بررسی درخواست حذف پزشکی در شوراي آموزشی دانشکده ،تأیيد حضور فعال دانشجو در كالسهاي دروس
درخواستی براي حذف پزشکی توسط اساتيد آن دروس و همچنين تأیيد پرونده پزشکی متقاضی توسط بهداري دانشگاه
الزامی است.
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 3-7چنانچه تعداد دروس مورد تقاضا براي حذف پزشکی در یك نيمسال تحصيلی حداكثر دو درس باشد ،نظر شوراي
آموزشی دانشکده محل تحصيل دانشجو مالك خواهد بود .در غيراینصورت موضوع پس از بررسی در شوراي آموزشی
دانشکده به كميته بررسی مسائل خاص آموزشی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.
 4-7چنانچه دانشجو قادر به شركت در هيچ یك از امتحانات پایان ترم یك نيمسال تحصيلی نباشد میتواند درخواست
حذف ترم نماید .درخواست حذف ترم پس از تکميل فرم مربوطه و به تأیيد رساندن آن طبق بند  ،2-6در شوراي
آموزشی دانشکده و سپس در كميته بررسی مسائل خاص آموزشی دانشگاه بررسی میگردد .در صورت تأیيد نهایی
درخواست دانشجو ،آن نيمسال تحصيلی حذف ولی در سنوات تحصيلی دانشجو محسوب میگردد.
 5-7درخواست حذف پزشکی حداكثر دو بار در طول مدت تحصيل امکانپذیر میباشد.
 6-7بدیهی است اخذ مجدد درس مربوطه با پرداخت هزینه ،مطابق تعرف مصوب همراه خواهد بود.

 8امتحان مجدد
در صورتی كه دانشجو در آخرین نيمسال تحصيلی خود در شرایط فراغت از تحصيل بوده و به علت مردود شدن در تنها یك
درس نظري اصلی یا تخصصی موفق به فراغت از تحصيل نگردد ،در صورت موافقت مركز ارائه دهنده درس و مدرس درس
میتواند درخواست امتحان مجدد از آن درس نماید.
 1-8براي درخواست امتحان مجدد در یك درس اصلی یا تخصصی الزاماً باید دانشجو این درس را در آخرین نيمسال
تحصيلی خود داشته باشد و در آن مردود شده باشد.
 2-8در هيچ یك از دروس پایه امتحان مجدد برگزار نمیشود.
 3-8بررسی درخواست امتحان مجدد دانشجو پس از تکميل فرم مربوطه امکانپذیر میباشد .حضور فعال دانشجو در
كالسهاي درس در طول نيمسال تحصيلی و نيز شركت در كليه امتحانات آن درس باید به تأیيد استاد مربوطه رسيده
باشد.
 4-8دانشجویان واجد شرایط حداكثر تا هفته سوم ترم باید به مركز برگزار كننده امتحان مجدد معرفی گردند .امتحان مجدد
باید حداكثر تا هفته چهارم برگزار شده و نمره آن به دانشکده محل تحصيل دانشجو ارسال گردد.
 5-8دانشجو در صورت مردود شدن در امتحان مجدد باید حداكثر تا آخر هفته پنجم ترم مجدداً در آن درس ثبتنام نماید.
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9

امتحان پيش ترم (مختص دروس مركز معارف)

چنانچه دانشجویی براي فراغت از تحصيل نياز به گذراندن حداكثر دو درس عمومی از مجموعه دروس مركز معارف اسالمی
را داشته باشد میتواند از طریق معاون آموزشی دانشکده محل تحصيل خود به مركز ارائه دهنده آن دروس معرفی شود؛ در
صورت موافقت مركز مربوطه ،در فاصله زمانی تا حداكثر دو هفته اول هر نيمسال تحصيلی ،امتحان پيش ترم برگزار میشود.
 1-9تعداد واحد دروس پيش ترم و نمرات آنها در آخرین نيمسال تحصيلی دانشجو (نيمسال قبل از نيمسالی كه امتحان
پيش ترم در ابتداي آن برگزار میشود) ثبت میشود .بنابراین رعایت سقف واحد اخذ شده براي هر نيمسال با احتساب
واحدهاي دروس پيش ترم باید صورت پذیرد .در صورتی كه امتحان پيش ترم در ابتداي ترم اول یك سال تحصيلی
برگزار شود ،واحدها و نمرات آن جزء ترم تابستانه محسوب میگردد.
 2-9نمره قبولی در دروس پيش ترم حداقل  12میباشد.

 10ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
ارزشيابی پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كالس ،انجام تکاليف و پروژههاي درسی ،نتایج
كوئيزها و امتحانات ميان ترم و پایان ترم صورت میگيرد .استاد هر درس تنها مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
معيار ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانشجو نمره نهایی آن درس است كه به صورت عددي بين صفر تا  20تعيين میشود.
1-10حداقل نمره قبولی در هر درس  10است .دانشجویی كه در هر درس اجباري مردود شود ،ملزم به اخذ مجدد آن درس
است .در هر حال كليه نمرات دانشجو اعم از دروس قبولی و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت شده و در محاسبه معدل
منظور میشود .الزم به ذكر است اخذ مجدد درس مربوطه با پرداخت هزینه ،مطابق تعرف مصوب همراه خواهد بود.
2-10دانشجویی كه در یك یا چند درس نمره قبولی كسب نکند ،چنانچه در نيمسالهاي بعدي ،دروس فوق را با حداقل نمره
 14بگذراند ،نمره ردي آن درس در معدل نيمسال اخذ درس و كل محاسبه نخواهد شد .الزم به ذكر است نمره ردي
در ليست دروس دانشجو وجود دارد ولی در معدل محاسبه نخواهد شد.
در صورتی كه دانشجو در یك درس بيش از یك بار نمره ردي گرفته باشد ،در صورتی كه در نيمسالهاي بعدي آن درس را
با نمره  14و باالتر بگذراند ،تنها كمترین نمره ردي مربوط به آن درس در معدل نيمسال اخذ درس و كل دانشجو محاسبه
نخواهد شد.
3-10نمره نهایی هر درس پس از قفل نمرات توسط استاد درس در سيستم گلستان غيرقابل تغيير میباشد.
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 4-10در پایان هر نيمسال تحصيلی ،ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و همچنين ميانگين نمرات تا پایان آن نيمسال
محاسبه و در كارنامه وي ثبت میشوند.
5-10براي محاسبه ميانگين نمرات ،تع داد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب شده و مجموع حاصل ضربها در
تمامی دروسی كه دانشجو براي آنها نمره گرفته (ردي یا قبولی) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم میشود.
6-10ثبتنام مشروط :ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلی حداقل باید  12باشد .در غيراینصورت ،نامنویسی
دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .دانشجویی كه به صورت مشروط نامنویسی میكند ،به جزء در
آخرین نيمسال تحصيلی ،حق انتخاب بيش از  14واحد درسی در آن نيمسال را ندارد.
7-10چنانچه دانشجو در سه نيمسال تحصيلی ،اعم از متوالی و یا متناوب ،در دوره كارشناسی مشروط گردد در مواردي كه
معدل كل دانشجو  12و باالتر باشد در سقف سنوات مجاز میتواند تا زمانی كه در نيمسالهاي بعدي مشروط نشود به
تحصيل ادامه دهد در غير اینصورت از ادامه تحصيل محروم میگردد .در چنين شرایطی در صورت برقراري شرایط
مندرج در بند  3-4-2دانشجو میتواند تقاضاي مدرك كاردانی در همان رشته را نماید.

 11حضور و غياب
حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است .ساعات غيبت آن درس نباید از ( 3/16سه شانزدهم)
مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ،در غيراینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب میگردد.
1-11در صورتيکه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ( 3/16سه شانزدهم) باشد ولی غيبت او موجه تشخيص داده شود،
آن درس حذف میشود .در این حالت رعایت حد نصاب  12واحد در طول نيمسال براي وي الزامی نيست ولی نيمسال
مذكور به عنوان یك نيمسال كامل جزء سنوات تحصيلی دانشجو محسوب میشود.
 2-11غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس ،به دليل حذف و اضافه یا به هر دليل دیگر مجاز نيست و در صورت پيشامد
جزء غيبت دانشجو محسوب میشود.
 3-11غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان
هر درس (به دليل حذف پزشکی و مجاز) موجب حذف آن درس میگردد.
 4-11مرجع تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و امتحان ،شوراي آموزشی دانشکده میباشد.
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 12مهمان شدن و يا انتقال به دانشگاه ديگر
نکته مهم :پيش از بيان قوانين مربوط به مهمان و انتقال ،الزم به ذكر است؛ كليه قوانين موجود ،حالت دوگانه داشته و
پذیرش شرایط مهمانی منوط به بررسی و موافقت در دانشگاههاي مبدأ و مقصد می باشد .در این خصوص وزارت علوم نيز
اختيار الزم را به دانشگاهها واگذار نموده است.
الف) تعاریف
میهمان  :در مواردي كه دانشجو براي نيمسال تحصيلی مشخصی اقدام به تغيير محل تحصيل خود می نماید به عنوان
دانشجوي ميهمان براي همان نيمسال در دانشگاه مقصد شناخته می شود.
میهمان مبنا :ميهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش كشور.
میهمان دائم :دانشجو كليه واحدهاي خود را به صورت ميهمان می گذراند و در پایان هر نيمسال تحصيلی ریز نمرات وي
به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصيالت مدرك نامبرده توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد گردید.
انتقال :تغيير محل تحصيل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته ،همان دوره ،همان مقطع تحصيلی
است.
ب) روش ميهمان شدن
ميهمان مبنا
دانشجویان بر اساس آئين نامه ميهمان و انتقال دوره هاي كارشناسی و با توجه به دستورالعمل سازمان سنجش می توانند
حداكثر براي  2نيمسال به عنوان ميهمان مبنا به دانشگاه صنعتی اصفهان مراجعه نمایند ،بدیهی است پس از این مدت و در
صورت احراز شرایط براي دو نيمسال دیگر می توانند تقاضاي ميهمانی نمایند.
1-12

میهمان

 2-12درصورتيکه دانشجو حداقل یك نيمسال تحصيلی را در دانشگاه مبدا با ميانگين كل حداقل  13گذرانده باشد می تواند
تقاضاي ميهمان شدن نماید.
 3-12دانشجوي متقاضی ميهمان باید درخواست خود را در سامانه جامع خدمات آموزشی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با
ذكر موارد (نوع مي همانی و سال تحصيلی) از اول اردیبهشت لغایت پایان اردیبهشت ماه هر سال براي سال تحصيلی
بعد وارد نماید.
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 4-12مدت ميهمانی براي دانشجو در این دانشگاه به شرط اینکه ميانگين نمرات او در هر ترم از  13كمتر نباشد می تواند
حداكثر تا  2ترم تحصيلی ادامه پيدا كند .در صورت افت معدل نيمسال به كمتر از  13امکان تمدید ميهمانی براي
نيمسال بعدي وجود نداشته و دانشجو باید با این دانشگاه تسویه حساب نموده و به دانشگاه مبدا بازگردد.
 5-12موافقت با ميهمانی ،قبل از ثبت نام نيمسال اول به دانشجو اعالم می گردد ،ضمناً نتایج موافقت یا مخالفت براي
نيمسال اول و دوم حداكثر تا  10شهریورماه در سامانه جامع خدمات آموزشی وزرات علوم ،تحقيقات و فناوري اعالم
خواهد گردید.
 6-12درخواست هاي ميهمان پس از انقضاي مدت مشخص شده در بند  2-2در اداره كل آموزش مورد بررسی قرار گرفته
و در صورت احراز شرط بند  2 -1و  2-3جهت تصميم نهایی ،بر اساس اولویت احراز شرایط تبصره  5ماده  4آئين
نامه انتقال و پس از آن اولویت معدل و جنسيت به كميته انتقال و ميهمان ارجاع می شود ( در شرایط مساوي اولویت
با دانشجویان دختر می باشد).
تبصره  5ماده  4آئين نامه ميهمان و انتقال :
7-12ازدواج دانشجوي دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی كه محل اشتغال دائم همسر دانشجو ،قبل از ازدواج ،در نزدیك
ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.
 8-12فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده ،در زمان دانشجویی به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانونی به عنوان
كفيل خانواده شناخته شود.
بيماري خاص دانشجو به تایيد مراجع ذیصالح
معلوليت موثر دانشجو كه در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
9-12حداكثر ظرفيت پذیرش ميهمان ،ميهمان دائم و انتقال براي هررشته و هر سال برابر  20درصد ورودي هاي آن رشته
در آن سال خواهد بود.
موارد  3-5و  4-5تبصره  5ماده  4آئين نامه ميهمان و انتقال باید به تایيد كميسيون پزشکی دانشگاه رسيده باشد.
10-12

( بيماري خاص دانشجو و معلوليت موثر دانشجو كه در زمان دانشجویی صورت گرفته است)
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چنانچه دانشجوي این دانشگاه درخواست ميهمان در دانشگاه دیگري را بنماید در صورتيکه حداقل یك نيمسال

تحصيلی را در این دانشگاه با ميانگين كل حداقل  13گذرانده باشد با موافقت دانشکده حداكثر تا  2نيمسال تحصيلی
در دانشگاه مقصد می تواند ميهمان گردد.
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 2-12میهمان دائم
 1-2-12دانشگاه صنعتی اصفهان آئين نامه اي براي پذیرش ميهمان دائم ندارد .شيوه عمل بر اساس پذیرش ميهمان و
انتقال آئين نامه انتقال و ميهمان است.
 3-12انتقال
 1-3-12در صورتيکه دانشجو در  4نيمسال تحصيلی متوالی تعداد  56واحد از دروس غير عمومی را در این دانشگاه
بگذراند و از نظر معدل جزو  10درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود در دانشگاه صنعتی اصفهان
باشد ،می تواند درخواست انتقال خود را به این دانشگاه تسليم نماید.
 2-3-12درخواست هاي انتقال می بایست توسط دانشجو در فاصله زمانی اول اردیبهشت لغایت پایان اردیبهشت هر سال
كه توسط وزارت علوم در سامانه جامع خدمات آموزشی اعالم می گردد ارسال گردد.
 3-3-12پس از بررسی بندهاي فوق توسط كميته انتقال و ميهمان و در صورت احراز شرایط مذكور با انتقال نامبرده
موافقت می گردد .
 4-3-12در صورتيکه با انتقال دانشجو در این دانشگاه موافقت شود و دروسی از دروس گذرانده شده از دانشگاه مبدا پس
از تطبيق در این دانشگاه پذیرفته نشد (چه با نمره ردي و چه با نمره قبولی) این نمرات در معدل دانشجو محاسبه
می گردد ولی در واحد گذرانده حساب نمی شود( در صورتيکه نمره باالتر از  10باشد ) و دانشجو موظف به
تکرار درس می باشد.

مرخصي تحصيلي
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هر دانشجو در كل مدت تحصيل خود میتواند درخواست استفاده از حداكثر دو نيمسال تحصيلی به صورت متوالی یا متناوب
نماید .زمان درخواست مرخصی حداقل دو هفته قبل از شروع یك نيمسال تحصيلی میباشد .تأیيد درخواست مرخصی
تحصيلی دانشجو ابتدا توسط شوراي آموزشی دانشکده و سپس توسط كميته بررسی موارد خاص آموزشی دانشگاه صورت
میگيرد.
 1-13دالیل پزشکی دانشجو براي استفاده ازمرخصی تحصيلی قبل از ارائه درخواست باید به تأیيد بهداري دانشگاه رسيده
باشد.
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2-13چنانچه دانشجو كمتر از  12واحد درسی براي فراغت از تحصيل داشته باشد مجاز به استفاده از مرخصی تحصيلی
نمیباشد.

3-13مدت مرخصی تحصيلی جزء سنوات تحصيلی دانشجو محسوب میگردد.

 14فراغت از تحصيل
دانشجویی كه كليه واحدهاي درسی الزم براي دوره كارشناسی را طبق برنامه مصوب دانشکده و براساس مقررات این
آیيننامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته میشود.
 1-14تاریخ فراغت از تحصيل بسته به زمان تعيين آخرین نمره دانشجو و ارسال صورتجلسه فارغالتحصيلی به اداره كل
آموزش دریکی از ماههاي تير ،شهریور یا بهمن هر سال در نظر گرفته میشود .آخرین مهلت ارسال صورتجلسه فارغ
التحصيلی براي زمانهاي مذكور به ترتيب  15مرداد 15 ،مهر و  15اسفند میباشد.
2-14براي فارغ التحصيل شدن در مهرماه ،مجموع تعداد كل واحدهاي محسوب شده براي آخرین نيمسال و ترم تابستانه
نباید بيش از  28واحد (  20واحد در نيمسال به عالوه  8واحد در تابستان)باشد.
3-14اخذ بيش از  140واحد درسی توسط دانشجو مجاز نمیباشد و در صورت این اتفاق دانشگاه مطابق تعرفه مصوب هزینه
تعداد واحد مازاد را از دانشجو اخذ مینماید.
 4-14ميانگين كل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصيل ،باید حداقل  12باشد تا در رشته تحصيلی خود مدرك كارشناسی
دریافت كند .اگر این ميانگين كمتر از  12باشد ،دانشجو میتواند ،چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعی نداشته
باشد درخواست اخذ مجدد حداكثر تا  20واحد از درسهایی كه با نمره كمتر از  12واحد قبول شده است را در یك
نيمسال تحصيلی نماید .در اینصورت نمرات دروس تکراري عالوه بر نمرات قبلی در كارنامه دانشجو ثبت شده در
محاسبه ميانگين كل نمرات وي محسوب میگردد .تأیيد درخواست دانشجو در این مورد به عهده شوراي آموزشی
دانشکده میباشد.
 5-14دانشجویی كه به هر دليل نتواند از مقررات مذكور در بند قبل استفاده نماید طبق شرایط بند  3-8-2میتواند تقاضاي
مدرك كاردانی در رشته خود نماید.
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 15برنامه آموزشي دوره كارشناسي مهندسي صنايع
1-15

دروس عمومی ( 20واحد)
جدول شماره ( : )1فهرست دروس عمومی

ردیف

واحد

واحد

كل

عملی
1

شماره درس

نام درس

1

27-10-131

تربيت بدنی پسران

1

2

27-10-130

تربيت بدنی دختران

1

1

3

27-10-135

ورزش  1پسران

1

1

4

27-10-134

ورزش  1دختران

1

1

5

26-10-105

معارف اسالمی 1

2

0

یا یك درس از مجموعه دروس شماره
( )1جدول ()2

6

26-10-205

معارف اسالمی 2

2

0

یا یك درس از مجموعه دروس شماره
( )1جدول ()2

7

26-10-272

اخالق وتربيت اسالمی 1

2

0

یا یك درس از مجموعه دروس شماره
( )2جدول ()2

8

26-10-103

تاریخ اسالم

2

0

یا یك درس از مجموعه دروس شماره
( )4جدول ()2

9

26-10-141

ریشههاي انقالب اسالمی

2

0

یا یك درس از مجموعه دروس شماره
( )3جدول ()2

10

26-10-131

متون اسالمی

2

0

یا یك درس از مجموعه دروس شماره
( )5جدول ()2

11

26-10-252

فارسی

3

0

12

25-10-111

زبان عمومی فنی مهندسی

3

0

توضيحات

دانشجویان محترم در اخذ دروس مركز معارف به توضيحات ذكر شده در جدول شماره ( )2توجه داشته باشند.
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جدول شماره ( : )2فهرست دروس معارف اسالمی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی
گرایش

مبانی نظري
اسالم

اخالق
اسالمی

انقالب
اسالمی

مجموعه
دروس

شماره 1

شماره 2

شماره 3

تاریخ و
تمدن

شماره 4

اسالمی

آشنایی با
منابع انسانی

شماره 5

نام درس

كد درس

واحد

)1معارف اسالمی 1

26 – 10 – 105

2

)2اندیشه اسالمی 1

26 – 10 – 011

2

دانشجویان فقط 2

)3حقوق اجتماعی و سياسی در ایران

26 – 10 – 014

2

درس از  6درس این

)4معارف اسالمی 2

26 – 10 – 205

2

مجموعه را الزام دارند

)5اندیشه اسالمی 2

26 – 10 – 012

2

بگذرانند.

)6انسان در اسالم

26 – 10 – 013

2

)1اخالق و تربيت اسالمی

26 – 10 – 272

2

)2فلسفه اخالق

26 – 10 – 021

2

)3اخالق اسالمی

26 – 10 – 022

2

)4آئين زندگی

26 – 10 – 023

2

)5عرفان عملی در اسالم

26 – 10 – 024

2

)1ریشههاي انقالب اسالمی

26 – 10 – 141

2

دانشجویان فقط 1

)2انقالب اسالمی ایران

26 – 10 – 031

2

درس از  4درس این

)3آشنایی با قانون اساسی

26 – 10 – 032

2

مجموعه را الزام دارند

)4اندیشه سياسی امام خمينی(ره)

26 – 10 – 033

2

بگذرانند.

)1تاریخ اسالم

26 – 10 – 103

2

دانشجویان فقط 1

)2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

26 – 10 – 041

2

درس از  4درس این

)3تاریخ تحليلی صدر اسالم

26 – 10 – 042

2

مجموعه را الزام دارند

)4تاریخ امامت

26 – 10 – 043

2

بگذرانند.

)1متون اسالمی

26 – 10 – 131

2

)2تفسير موضوعی قرآن

26 – 10 – 051

2

)3تفسير موضوعی نهج البالغه

26 – 10 – 052

2

18

الزام به اخذ

دانشجویان فقط 1
درس از  5درس این
مجموعه را الزام دارند
بگذرانند.

دانشجویان فقط 1
درس از  3درس این
مجموعه را الزام دارند
بگذرانند.
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دروس پایه

ردیف
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شماره درس

جدول شماره ( : )3فهرست دروس پایه
نام درس

واحد

پيشنياز

1

19-14-106

ریاضی عمومی 1

--

3

2

19-14-107

ریاضی عمومی 2

ریاضی عمومی 1

3

3

19-14-251

معادالت دیفرانسيل

ریاضی عمومی  2یا همزمان

3

4

19-14-271

محاسبات عددي

مبانی برنامه سازي كامپيوتر

2

5

20-10-115

فيزیك 1

ریاضی عمومی  1یا همزمان

3

6

20-10-125

فيزیك 2

فيزیك  ،1ریاضی عمومی 2

7

20-10-116

آز فيزیك 1

فيزیك  1یا همزمان

1

8

20-10-126

آزمایشگاه فيزیك الکتریسيته

فيزیك  2یا همزمان

1

9

21-10-103

شيمی عمومی مهندسی

--

3

10

21-10-104

آزمایشگاه شيمی

شيمی عمومی یا همزمان

1

11

17-30-150

مبانی برنامه سازي كامپيوتر

ریاضی عمومی 1

3

*

جمع

3

26

* دروسی كه زیر آنها خط كشيده شده ،دروس هم نياز هستند.
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دروس اصلی

ردیف

جدول شماره ( : )4فهرست دروس اصلی
شماره درس

1
2
3
4
5

24-10-131
24-10-102
15-12-151
15-12-213
11-10-308

كارگاه فلزكاري صنایع
كارگاه ماشينهاي افزار
استاتيك
مقاومت مصالح
علم مواد

6

13-10-451

فرآیندهاي توليد1

7

13-10-332

ارزیابی كار و زمان

فرآیندهاي توليد1

8

13-10-043

احتماالت و كاربرد

ریاضی عمومی 2

3

9

19-12-298

10

15-10-158

-----

2

11

15-10-258

12
13

17-10-250
25-10-313

14

13-10-424

آمار مهندسی
نقشه كشی و نقشه
خوانی مهندسی1
نقشه كشی و نقشه
خوانی مهندسی2
مبانی مهندسی برق
زبان تخصصی صنایع
اصول حسابداري و
هزینه یابی

احتماالت و كاربرد

3

پيشنياز

واحد

عنوان درس

----كارگاه فلزكاري صنایع
ریاضی عمومی  ،1فيزیك 1
استاتيك
شيمی عمومی مهندسی
كارگاه ماشينهاي افزار یا
همزمان

1
1
2
2
3

3

توضيحات

3

نقشه كشی و نقشه خوانی
مهندسی 1
فيزیك 2
زبان عمومی فنی و مهندسی

3
2

گذراندن  45واحد

3

در این درس پروژه
عملی ارائه میشود.
معادل احتمال
مهندسی* به شماره
19-12-296

2

* اخذ درس احتمال مهندسی به شماره  19-12-296به جاري درس احتماالت و كاربرد به شماره  13-10-043تنها زمانی
كه درس احتماالت و كاربرد ارائه نشده است مجاز است و به عنوان معادل قابل تطبيق است.
20
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ردیف

ادامه جدول شماره ( : )4فهرست دروس اصلی
شماره درس

پيشنياز

عنوان درس

واحد

15

13-10-252

اقتصاد عمومی 1

گذراندن  25واحد

2

16

13-10-335

اقتصاد عمومی 2

اقتصاد عمومی 1

2

17

13-10-351

اقتصاد مهندسی

احتماالت و كاربرد

3

18

13-10-088

مبانی تحقيق درعمليات

ریاضی عمومی 1

2

19

13-10-250

تحقيق درعمليات 1

20

13-10-314

تحقيق درعمليات 2

تحقيق درعمليات 1

21

13-10-362

برنامهریزيكنترلتوليدو

احتماالت و كاربرد و تحقيق

موجودیها1

درعمليات 1

22

13-10-365

مبانی تحقيق درعمليات و
احتماالت و كاربرد

طرح ریزي واحدهاي ارزیابی ،نقشه كشی  ،1فرآیند

3
3
3
3

صنعتی 1

توليد 1

23

13-10-360

كنترل كيفيت 1

آمار مهندسی

3

24

13-10-361

كنترل پروژه

تحقيق درعمليات 1

3

25

13-12-354

گذراندن  45واحد

2

26

13-10-430

شبيه سازي

27

13-12-472

برنامهریزي توليد

اصول مدیریت و تئوري
سازمان

مبانی برنامه سازي كامپيوتر و
آمار مهندسی
برنامهریزي كنترل توليدو
موجودیها1

عملی ارائه میشود.

3

28

13-10-484

كارآموزي

گذراندن حداقل  100واحد

29

13-10-499

پروژه

گذراندن حداقل  100واحد

3
72

21

در این درس پروژه

3

1

مجموع

توضيحات
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4-15

دروس اختیاری (مجموعاً  22واحد از هر دو جدول  5و )6

كليه دانشجویان باید در مجموع  22واحد از دروس موجود در دو جدول شماره ( )5و ( )6را اخذ نموده و بگذرانند كه از این
 22واحد حداقل باید  9واحد آن از جدول شماره ( )5باشد.
جدول شماره ( : )5دروس تخصصی ـ اختیاری شماره ()1
شماره درس

پيشنياز

عنوان درس

واحد

13-12-463 1

كنترل توليد و موجودیها 2

كنترل توليدو موجودیها 1

3

13-12-481 2

برنامهریزي نگهداري،تعميرات

اقتصاد مهندسی

3

اصول حسابداري ،اقتصاد مهندسی و طرح ریزي

3
3
3

*

13-12-434 3

طرحریزي صنایع كوچك

13-10-470 4

تحليل سيستم ها

گذراندن  70واحد و معادالت دیفرانسيل

13-10-427 5

سيستمهاي اطالعاتیمدیریت

گذراندن  60واحد و مبانی كامپيوتر

15

مجموع
*دانشجویان می توانند به جاي گذراندن درس پروژه ،درس طرحریزي صنایع كوچك را اخذ و بگذرانند.
دانشجویان پس از اخذ حداقل  9واحد از جدول شماره ( )5باید  13واحد باقيمانده را از جدول شماره ( )6اخذ نمایند.

22
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جدول شماره ( : )6دروس تخصصی ـ اختیاری شماره ()2
شماره درس

عنوان درس

پيشنياز

واحد

1

13-12-468

مهندسی فاكتورهاي انسانی

ارزیابی كار و زمان

3

2

13-10-452

فرآیند توليد 2

فرآیندهاي توليد1

2

3

13-10-428

برنامه ریزي حمل و نقل

تحقيق درعمليات 1

3

4

13-10-453

مبانی مدیریت كيفيت و بهره وري

گذراندن حداقل  85واحد

3

5

13-10-409

آز اندازه گيري دقيق و كنترل كيفيت

فرآیندهاي توليد 1و نقشه كشی 2

2

6

13-10-011

كنترل كيفيت 2

كنترل كيفيت 1

3

7

13-14-453

مونتاژ مکانيکی

طرح ریزي  ،كارگاه ماشينافزار

3

8

13-14-487

كنترل عددي

فرآیندهاي توليد 1و محاسبات عددي

3

9

13-10-062

اتوماسيون

فرآیندهاي توليد 1و محاسبات عددي

3

10

13-10-402

گزارش نویسی فنی

گذراندن حداقل  50واحد

1

11

13-12-429

كاربرد كامپيوتر در مهندسی صنایع

گذراندن حداقل  90واحد

2

12

----

یك درس از سایر رشتههاي فنی

موافقت شوراي آموزشی دانشکده

3
31

مجموع
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برنامه دروس پیشنهادی هر ترم

5-15

جدول شماره ( : )7برنامه دروس پيشنهادي هر ترم (كارشناسی مهندسی صنایع)
نیمسال دوم

نیمسال اول
*

نام درس

شماره درس

واحد

پيش/هم نياز

ریاضی عمومی 1

19-14-106

3

----

ریاضی عمومی 2

فيزیك 1

20-10-115

3

ریاضی عمومی

زبان عمومی فنی

1

مهندسی

تربيت بدنی (پسران و

27-10-131

دختران)

27-10-130

آزمایشگاه شيمی

21-10-104

1

شيمی عمومی

1

نام درس

----

شماره درس
19-14-107

3

25-10-111

3

زبان پيش

1

تربيت بدنی 1

ورزش 1

27-10-135

(پسران و دختران)

27-10-134

شيمی عمومی

مبانی برنامهسازي

مهندسی

كامپيوتر

واحد

پيش/هم نياز
ریاضی عمومی 1

17-30-150

3

ریاضی عمومی 1

21-10-103

3

----

فيزیك 2

20-10-125

3

فيزیك  ،1ریاضی 2

فارسی

26-10-252

3

----

آز فيزیك 1

20-10-116

1

فيزیك 1

معارف اسالمی 1

26-10-105

2

----

معادالت دیفرانسيل

19-14-251

3

ریاضی عمومی 2

كارگاه فلز كاري صنایع

24-10-131

1

----

كارگاه ماشين افزار

24-10-102

1

جمع

جمع

17

كارگاه فلز كاري صنایع

18

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

نیمسال سوم
نام درس

شماره درس

واحد

پيش/هم نياز

نام درس

شماره درس

واحد

احتماالت و كاربرد

13-10-043

3

ریاضی عمومی 2

تحقيق در عمليات 1

13-10-250

3

15-10-158

2

----

15-10-258

2

13-10-451

3

15-12-151

2

نقشهكشی و نقشه
خوانی مهندسی 1
فرآیند توليد1
استاتيك
مبانی

تحقيق

در

نقشه كشی و نقشه
خوانی مهندسی 2

كارگاه ماشينهاي
افزار
فيزیك  ،1ریاضی1

علم مواد

11-10-308

3

ارزیابی كار و زمان

13-10-332

3

13-10-088

2

ریاضی عمومی 1

آمار مهندسی

26-10-205

2

معارف اسالمی 1

متون اسالمی

26-10-131

تاریخ اسالم

26-10-103

2

----

اقتصاد عمومی 1

13-10-252

آز فيزیك الکتریسيته

20-10-126

1

فيزیك 2

عمليات
معارف اسالمی 2

جمع

جمع

17

24

پيش/هم نياز
مبانی

تحقيق،

احتماالت و كاربرد
نقشهكشی و نقشه
خوانی مهندسی 1
شيمی

عمومی

مهندسی
فرآیند توليد1

19-12-298

3

احتماالت و كاربرد

2

----

2

گذراندن  25واحد

18
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نیمسال پنجم
نام درس
اقتصاد عمومی 2
برنامهریزي كنترل

نیمسال ششم

شماره درس

واحد

پيش/هم نياز

13-10-335

2

اقتصاد عمومی 1
احتماالت و كاربرد،

13-10-362

3

تحقيق در عمليات 2

13-10-314

3

تحقيق در عمليات1

مبانی م برق

17-10-250

3

فيزیك 2

محاسبات عددي

19-14-271

2

مبانی كامپيوتر

13-10-424

3

15-12-213

2

توليد و موجودیها 1

اصول حسابداري و
هزینهیابی
مقاومت مصالح
جمع

نام درس

شماره درس

واحد

پيش/هم نياز

اقتصاد مهندسی

13-10-351

3

احتماالت و كاربرد

كنترل پروژه

تحقيق در عمليات1

طرحریزي

واحدهاي

صنعتی 1

اصول مدیریت و تئوري
سازمان
زبان تخصصی صنایع

واحد

ریشههاي

استاتيك

انقالب

اسالمی

18

13-10-361

3

13-10-365

3

13-10-360

3

آمار مهندسی

13-12-354

2

حداقل  45واحد

25-10-313

2

26-10-141

2

ارزیابی كار و زمان،

جمع

نیمسال هفتم

زبان عمومی فنی
مهندسی
گذراندن حداقل 100
واحد

18
نیمسال هشتم

نام درس

شماره درس

واحد

برنامهریزي توليد

13-12-472

3

اخالق و تربيت اسالمی

26-10-272

2

پروژه

13-10-499

3

پيش/هم نياز
كنترل موجودي
1
-----گذراندن حداقل

نام درس

شماره درس

واحد

شبيه سازي

13-10-430

3

كارآموزي

13-10-484

1

از جدول شماره ()1

3

از جدول شماره ()2

2

از جدول شماره ()2

2

از جدول شماره ()1

3

از جدول شماره ()2

3

از جدول شماره ( )2یا ()1

3

از جدول شماره ()2

3

جمع

17

از جدول شماره ()1

نقشه كشی  ،1فرآیند
توليد1

كنترل كيفيت 1

گذراندن حداقل 45

تحقيق در عمليات1

3

 100واحد

پيش/هم نياز
مبانی كامپيوتر ،آمار
مهندسی
گذراندن حداقل 100
واحد

17

تذكر مهم  :با توجه به اینکه دروس ارائه شده در هر ترم توسط دانشکده ،در طی ترمهاي آتی تغيير خواهد نمود ،لذا رعایت پيش نياز و
هم نيازي درس هاي موجود در جداول نيز طبيعتاً تغيير خواهد كرد و دانشجویان عزیز الزم است در خصوص رعایت پيش نيازي و هم
نيازي ،عالوه بر اطالع از قوانين بروز شده با اساتيد محترم راهنما مشورت نموده و بر مبناي آن دروس مورد نياز را ثبت نام نمایند.
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