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  و بعد 99 براي دانشجویان وروديکارشناسی مقطع  صنایعبرنامه درسی رشته مهندسی 
 7/5/99بازنگري شده در شوراي دانشگاه مورخ  

 (77/70/7997پیشنهادی دانشگاه تهران مصوب برگرفته از سرفصل )   
 
 
 

 جدول خالصه حداکثر و حداقل تعداد واحد از هر سبد درسی -1

 توضیحات تعداد واحد عنوان سبد درسی

 حداقل حداکثر

  22 22 دروس عمومی

  22 22 دروس پایه

  77 77 ها/پروژهدروس اصلی/تخصصی/کارگاه

  22 22 دروس اختیاری

  7 7 کارآموزی
  727 727 جمع کل واحدها

 

 

 

 کامل دروسجدول  -2

 عنوان درس سبد درسی
 تعداد واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری

 عمومیدروس 

    2 دانش خانواده و جمعیت

    2 )مبدا و معاد( 7اندیشه اسالمی 

  2اندیشه اسالمی   2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

    2 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

    2 انقالب اسالمی 

    2 تاریخ اسالم )امامت(

    2 تفسیر قرآن )نهج البالغه(

    9 فارسی 

    9 زبان خارجی

    7 تربیت بدنی 

  تربیت بدنی   7 7ورزش 

 پایهدروس 

  -  9 7ریاضی 

  7ریاضی   9 2ریاضی 

 2ریاضی  2ریاضی  9 معادالت دیفرانسیل

  7ریاضی   9 برنامه نویسی کامپیوتر 

  برنامه نویسی کامپیوتر  2 محاسبات عددی

 7ریاضی  7ریاضی   9 7فیزیک 

 7فیزیک  7فیزیک   7 7آزمایشگاه فیزیک 

  7فیزیک   9 2فیزیک

 2فیزیک 2فیزیک   7 2آزمایشگاه فیزیک 
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 عنوان درس سبد درسی
 تعداد واحد

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری

دروس 
 اصلی/تخصصی

    2 7اقتصاد عمومی 
  7اقتصاد عمومی   2 2عمومی اقتصاد 

  واحد 97گذراندن حداقل   9 یابیاصول حسابداری و هزینه
  7تحقیق در عملیات   9 کنترل پروژهمدیریت و 

  روش های تولید  9  ارزیابی کار و زمان

نقشه کشی -ارزیابی کاروزمان  9 ریزی واحد صنعتیطرح
 روش های تولید-صنعتی

 

  آمار مهندسی  9 آماریکنترل کیفیت 
  2ریاضی   9 د آنرتئوری احتماالت و کارب

 7ریاضی  7ریاضی   9 جبر خطی
  تئوری احتماالت و کاربردها  9 آمار مهندسی

  جبر خطی  9 7تحقیق در عملیات 
  7تحقیق در عملیات   9 2تحقیق در عملیات 

  واحد 57گذراندن حاقل   2 اصول مدیریت و تئوری سازمان
  -  2 کشی صنعتینقشه

  2فیزیک   9 مبانی مهندسی برق
  و بعد از آن 7ترم -کنترل کیفیت آماری  9 مدیریت کیفیت و بهره وری

  7اقتصاد عمومی   9 اقتصاد مهندسی
  7ریاضی   9 و مقاومت مصالح استاتیک

  -  9 علم مواد
 7کارگاه ماشین افزار  7کارگاه ماشین افزار   9 های تولیدروش

  7تحقیق در عملیات   9 7هاموجودی تولید و ریزی و کنترلبرنامه

و  دتولی کنترل و ریزیبرنامه  9 ریزی تولیدبرنامه
 7هاموجودی

 

آمار -نویسی کامپیوتربرنامه  9 سازیاصول شبیه
 مهندسی

 

  واحد 777گذراندن   9 پروژه تخصصی
 نقشه کشی صنعتی کشی صنعتینقشه 7  7افزار کارگاه ماشین

  - 7  کارگاه عمومی جوش
  نقشه کشی صنعتی 7  کارگاه ریختگری ذوب و مدلسازی

دروس 
 اختیاري

طرحریزی -یابیاصول حسابداری و هزینه  9 طراحی ایجاد صنایع
 اقتصاد مهندسی-واحدهای صنعتی

 

  کاروزمانارزیابی   9 مهندسی فاکتورهای انسانی

اد اقتص-تئوری احتماالت و کاربردها  9 ریزی نگهداری و تعمیراتبرنامه
 مهندسی

 

و  دتولی کنترل و ریزیبرنامه  9 2 هاموجودیتولید و ریزی و کنترل برنامه
 7 هاموجودی

 

  7تحقیق در عملیات   9 ریزی حمل و نقلبرنامه

و بعد از  7ترم -دیفرانسیلمعادالت   9 هاتحلیل سیستم
 آن

 

  7تحقیق در عملیات   9 گیریتجزیه و تحلیل تصمیم
  نویسی کامپیوتربرنامه  9 سیستم اطالعات مدیریت
  ارزیابی کاروزمان  2 ایمنی و بهداشت صنعتی

  واحد 07گذراندن حداقل   2 اصول بازاریابی
  یابیاصول حسابداری و هزینه   2 مدیریت مالی
  واحد 07گذراندن حداقل -زبان انگلیسی  2 زبان تخصصی

 ارزیابی کاروزمان ارزیابی کاروزمان 7  آزمایشگاه ارزیابی کاروزمان
 ها ستمیس لیتحل تحلیل سیستم ها 7  آزمایشگاه تحلیل سیستم ها

 شبیه سازی شبیه سازی 7  آزمایشگاه شبیه سازی
  روش های تولید -کنترل کیفیت آماری 2  دقیق و کنترل کیفیتگیری آزمایشگاه اندازه

 مبانی مهندسی برق مبانی مهندسی برق 7  آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  روش های تولید-محاسبات عددی  9 صنعتی اتوماسیون

کارگاه -طرحریزی واحدهای صنعتی  9 مونتاژ مكانیكی
 7ماشین افزار 

 

  روش های تولید-محاسبات عددی  9 کنترل عددی
 روش های تولید روش های تولید 7  2افزار ماشینکارگاه 

  - 7  اتومكانیککارگاه 
  اصول حسابداری  و هزینه یابی  9 های پرداخت حقوق و دستمزدسیستم

  -  9 شیمی عمومی

 9 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
در تحقیق -مدیریت و کنترل پروژه 

ریزی و کنترل تولید و برنامه-7عملیات
 7هاموجودی

 

  -  9 های مهندسییک درس از سایر رشته

  سال سوم و بعد از آن 7  ساعت( 227کارآموزی ) کارآموزي

 


