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 قدمهم -1
ارت علوم، تحقيقات و زريزي واز طرف شوراي برنامه 1389آخرين بازنگري برنامه کارشناسي مهندسي صنايع در سال 

ريزي هاي توليد صنعتي، برنامهگرايشآموختگان مهندسي صنايع با يکي از دانشاين برنامه  قبل ازفناوري ابالغ شده است. 

هاي فرعي حذف شد، تغييري که گرايش 1389شدند. از سال فارغ التحصيل ميتکنولوژي صنعتي يا ها و و تحليل سيستم

ته شدند و اختيار دانشجو براي لي در هم آميخهاي قبدر ساختار برنامه نيز به وجود آمد و دروس تخصصي و اختياري گرايش

 واحد درسي(.  28اخذ واحد بيشتر شد )تا سقف 

آيد و منجر به طراحي برنامه کارشناسي مهندسي صنايع ويژه دانشگاه صنعتي در بازنگري حاضر که گزارش آن در ادامه مي

مورد استناد بوده است  AUT-PR-3203به شماره  "يسکارشنا يآموزش يهااصالح ساختار و برنامه"اميرکبير خواهد شد، رويه 

 يآموزشهاي ارزشيابي برنامهاستاندارد  درنظرگرفتنبا ، پيشنهادي مديريت نظارت و ارزيابي دانشگاه فرآيندو با تبعيت از 
1ABET شده است.  اقدامالن متناسب با اهداف يفارغ التحص يهاتيقابلاهداف برنامه مهندسي صنايع و  نسبت به تعيين  

 .استدر دو دوره ي صنايع دانشکده مهندسريزي ي اعضاي محترم هيات علمي و تيم برنامهجمعگزارش حاضر نتيجه فعاليت 

هاي علمي و ارايه نقطه نظرات و همچنين ها، حضور فعال درجلسات گروهبا پاسخ به پرسشنامههمکاران در طول اين پروژه 

اعضاي شوراي  تدوين اين گزارش مشارکت نمودند. در اين راستا شايسته است از مشارکت در تنظيم خالصه دروس در

 ينمعاونو دکتر اکبرپور شيرازي دکتر کريمي روساي دانشکده، دکتر منصور  و پورريزي دانشکده آقايان دکتر اصفهانيبرنامه

گروه توليد صنعتي،  آموزشي، دکتر احمدي معاون تحصيالت تکميلي، دکتر ماهوتچي معاون پژوهشي، دکتر معطرحسيني مدير

دکتر محسن اکبرپور و وري، دکتر شيخ سجاديه مدير گروه مهندسي سيستم، دکتر افرازه مدير گروه مديريت سيستم و بهره

 تشکر نمود.  دانشگاهکارشناسي  هاي دوره مهنماينده دانشکده در طرح بازنگري برنا شيرازي

 

 ABETاستاندارد معرفي  -2

 يکه برنامه آموزش ين معنيفا کند، بدينه کردن امر آموزش ايدر به يتواند نقش مهميم يابيند ارزشيوجود استاندارد و فرا

و  يمهندس يابيت ارزشئيهشود. يآن شناخته م يو نقاط مثبت و منف يابيارز ABETموجود با توجه به ضوابط مندرج از طرف 

ر از سال يين تغيه است و ارا کامال عوض کرد يآموزش مهندس يهاو استاندارد برنامه يابيرا چارچوب ارزيکا اخيآمر يفناور

ان تازه يجودانش يو سطح دانش مهندس ييبر کارا ين چارچوب نگرش اصليدر ابه اجرا درآمده است.  يالديم 2000

 يشته افراد قابلالن آن ريموظف است که از طرق مختلف نشان دهد که فارغ التحص ياست. هر بخش مهندسل يالتحصفارغ

 بشوند.  يتوانند به طور موثر وارد عرصه کار در رشته مهندسيهستند که م

                                                             
1 Accreditation Board for Engineering and Technology 
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 :ABETاهداف چهارگانه 

 يورود به حرفه مهندس يالن برايالتحصفارغ ين آمادگيتضم -1

 يتوسعه و بهبود آموزش مهندس يزه برايجاد انگيا -2

 يدر آموزش مهندس ينوآور يق برايتشو -3

 ها و افراد مربوطبه سازمان يموفق آموزش يهااعالم فهرست برنامه -4

 :ABETضوابط 

 انيدانشجو -1

ل توسط يدت تحصمها در طول آن يينطور راهنمايان و هميرش ورود دانشجويط پذين ضابطه درمورد نحوه و شرايا

 استادان راهنماست. 

 اهداف برنامه آموزشي -2

س همگان قرار خود را به طور واضح منتشر کند تا در دستر يآموزش يموظف است که اهداف کل يبخش مهندس هر

 يهداف و نحوه نظرخواهسه آن با ايدست آمده و مقاج بهيمتناسب با اهداف، نحوه سنجش و نتا يند آموزشيرد. فرآيگ

 د. دهين ضابطه را نشان ميا ير ارکان اصليکامال مشخص باشد. شکل ز يستيصالح باياز افراد ذ

 

 اهداف برنامه آموزشي -1 شکل
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 يابيج برنامه و ارزينتا -3

 ر آمده است:يبه شرح ز يالن مهندسيالتحصغفار يهاييات و توانايخصوص

 يو مهندس يميک و شيزي، فياضيبه کاربردن دانش ر -1

 هال دادهيه و تحليش و تجزيو انجام دادن آزما يطراح -2

 ستمياجزا و س يطراح -3

 يگروه يهامشارکت در پروژه -4

 يو حل مسائل مهندس يمشخص کردن مدلساز -5

 يبا اخالق مهندس ييدرک و آشنا -6

 (يکيو گراف يا، مکالمهي، شفاهيجاد ارتباط موثر )کتبيا -7

 جامعه يبر رو يو گستره مهندس يکل يدرک اثرها -8

 يادر سراسر طول عمر حرفه يريادگيص لزوم يتشخ -9

 2با موضوعات روز ييآشنا -10

 يمهندس يانجام دادن کارها يالزم برا يها، ابزارهاها، مهارتاستفاده کردن از روش -11

 يتخصص ياجزا -4

و علوم همراه  ياضيرکسال دروس يان کرده است. به طور مثال يد ارائه شود را بيکه با يزان دروسين مورد ميدر ا

ن دانشجو ي. بنابرايدانشگاه يسال دروس عمومميو ن يمهندس يو طراح يم علوم مهندسيک سال و نيشگاه، يبا آزما

خودش  يترق يفرد برا منحصربه ياد و برنامهينماريزي ک سال را آزادانه با توجه به اهداف خود برنامهيتواند يم

 د.يم نمايتنظ

 استادان -5

، يآموزش يهاادان و تجربهاست. تعداد و تخصص است برخوردار ييت بااليز از اهميها نت کار آنيفيو ک تعداد استادان

 باشد.  يد مطابق با اهداف آموزشيها باآن يو خدمات يقاتيتحق

 يکيزيامکانات ف -6

ن ضابطه يتوجه اورد مها خوابگاه يت و کتابخانه و حتيها و امکانات ساشگاهيدرس، آزما يهات کالسيفيت و کيکم

 است.

 ت دانشگاهيبودجه و حما -7

توجه  يمهندس يهاهران دانشگاه از رشتيت مديآموزش و حما يص داده شده برايزان بودجه تخصين مورد به ميدر ا

 شود. يم

 

                                                             
2 Contemporary issues  
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 دوره کارشناسي مهندسي صنايع  يآموزشبرنامه اهداف  -3

 د.:کنميانجمن مهندسين صنايع آمريکا، مهندسي صنايع را چنين تعريف 

 اي از انسان، مواد، اطالعات، تجهيزاتهاي يکپارچهسازي و بهبود سيستمست که با طراحي، پيادها ايمهندسي صنايع رشته«

هاي تجزيه باشد. اين رشته بر پايه دانش تخصصي در علوم رياضي، طبيعي، اجتماعي و نيز قوانين و روشمرتبط مي و انرژي

 » هاي يکپارچه بپردازد.ها به ارزيابي نتايج حاصل از سيستما شده است تا به کمک آنو تحليل مهندسي و طراحي بن

گونه که در تعريف نظارت است. در عين حال، همانوي  برخي موارد نقشيک مهندس صنايع درگير طراحي سيستم است و 

و علوم اجتماعي، عالوه  رشته با انسانفوق عنوان شد، عنصري که در مهندسي صنايع اهميت بسيار زيادي دارد، ارتباط اين 

هايي را که يک مهندس صنايع بر علوم طبيعي )مثل فيزيک، شيمي( است. اين مسأله، محدوده دانش مورد نياز و نوع سيستم

 نصب، ارزيابي و طراحي مجدد اجزا سر ،صنايع نه تنها با طراحي دهند. بنابراين، مهندسها در ارتباط است، گسترش ميبا آن

ها نااي که انسهايي که در سيستم فعاليت دارند يا با سيستم مرتبط هستند نيز سروکار دارد، به گونهناو کار دارد، بلکه با انس

 .شوندنيز بخشي از عناصر فعال در سيستم محسوب مي

منسجم انساني، مالي، هاي يستمکه به توسعه، بهبود، اجرا و ارزيابي س استهاي مهندسي مهندسي صنايع يکي از شاخه

فيزيک و  ،پايه ترکيب و ادغام مباني رياضيات ربپردازد. مهندسي صنايع اطالعاتي، تجهيزات، انرژي، ماده و فرايند مي

هاي توليد ناب و در سيستم پردازد.مي لوبمطهاي راحي سيستمتحليل و طبه هاي مهندسي هاي اجتماعي با روشدانش

قش کليدي دارد. ندر جهت حذف و کاهش منابع تلف شده از قبيل زمان، پول، ماده و انرژي مهندسي صنايع  ،بدون خطا

با ها وجود دارد ولي در برخي از کشورها رشته مهندسي صنايع در برخي از کشورها با همين نام مهندسي صنايع در دانشگاه

چنين علم مهندسي صنايع راجع الهم وجود دارد. هممانند تحقيق در عمليات، مديريت )مهندسي( توليد و کيفيت و امث عناويني

  .استهاي ساخت يد و مهندسي ساخت يا مهندسي سيستمها، مهندسي تول، مهندسي سيستمبه مديريت عمليات

 اهداف دوره آموزشي مهندسي صنايع

شود. براي استخراج اين در اين بخش فهرست اهداف برنامه کارشناسي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميرکبير ارايه مي

ندسي صنايع داراي از مدل مهندس صنايع شايسته استفاده شده است. به اين معنا که برنامه درسي کارشناسي مهاهداف 

ک انسان شايسته يه خواهد بود. مهندس صنايع شايسته در وهله اول محتواي کافي براي تربيت يک مهندس صنايع شايست

)شکل  هاي عمومي و تخصصي استو همچنين يک مهندس شايسته است، و پس از آن يک مهندس صنايع با شايستگي

2). 
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 الگوي مهندس صنايع شايسته -2شکل 

 ست:هاي زير براي يک انسان شايسته قابل ذکر اويژگي

 اعتقادو با  مومن 

 متعهد 

 پذيرمسئوليت 

 منضبط 

 با وجدان کاري 

 گراييداراي روحيه قانون 

 داراي روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي 

 توسط فرهنگستان علوم مهندسي 2020هاي يک مهندس شايسته با در نظر گرفتن تعاريف مهندس در براي پي بردن ويژگي

 موارد زير قابل ذکر است:
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 ش رياضي، علوم پايه و مهندسيبستن دانکارتوانايي به 

 گيري از يک زبان خارجيتوانايي بهره 

 دانش تسهيمتوليد و  هايو روش آشنايي با ابزارها 

 شناخت و عمل به قواعد رفتار سازماني 

  قابليت استفاده از تکنولوژي 

  مسألهحل فهم و توانايي 

 عمومي هاي فنيمهارت 

 ر را مطرح نمود:هاي عمومي زيشايستگيتوان همچنين براي يک مهندس صنايع مي

 وريبهبود کسب و کار به کمک باال بردن بهره 

 تحليل و بهبود فرآيندها با توجه به صنعت 

 گيري مناسبتصميم 

 هاي کاري کنونيگيري سيستمبراي اندازه هاي کاربردي و مناسبروش 

 نگر سيستميرويکرد کل 

  هاي مختلفافراد مختلف سازمان با جايگاه و رشتهتوانا در برقراري ارتباط با 

 که هميشه راه بهتري وجود دارداين نگرش 

رح زير شرا به  اهداف يک برنامه آموزشي تربيت مهندس صنايعبه عبارتي بر اساس مدل مهندس صنايع شايسته 

 توان تعريف کرد:مي

 هاي يک انسان و مهندس شايستهداشتن ويژگي -1

 دانش توليد و تسهيمهاي و روش هاآشنايي با ابزار -2

 شناخت و عمل به قواعد رفتار سازماني -3

 وريبهبود کسب و کار به کمک باال بردن بهره -4

 تحليل و بهبود فرآيندها با توجه به صنعت -5

 گيري مناسبدرک عدم قطعيت و تصميم -6

 نيهاي کاري کنوگيري سيستمهاي کاربردي و مناسب براي اندازهآشنايي با روش -7
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 نگر و سيستمياستفاده از رويکردهاي کل -8

 ت مناسب براي اداره وضعيتهاي پيچيده و اخذ اقدامادرک موقعيـت -9

 هاي مختلفتوانا در برقراري ارتباط با افراد مختلف سازمان با جايگاه و رشته  -10

 کاويينههاي تجزيه و تحليل صنعت و بهآشنايي با روش -11

 درک مسايل اقتصادي و مالي  -12

 :O-Net شبکه تخصصي مهندسي صنايع بر مبناي آموختهدانش هايقابليتن ييتب

اين هاي دانش آموختگان مهندسي صنايع رسيد. توان به فهرستي از قابليتمي O-NETگيري از شبکه تخصصي بهرهبا 

هاي مختلف پرداخته است. فهرست تفصيلي اهداف هاي شغلي در حوزهاي و شايستگيهاي حرفهکه به موضوع صالحيتشب

 https://www.onetonline.org/link/summary/17-2112.00ت يکمک سا هبيک فارغ التحصيل مهندسي صنايع 

 .ستشده اقرار داده بندي موضوعي آن در پيوست دو و دستهدر پيوست يک 

 

 هاماتریس ارتباط اهداف و قابلیت -4

ختصاصي اعمومي و هاي قابليتبرنامه درسي طراحي شده منجر به پرورش دانش آموختگاني خواهد شد که داراي 

برنامه مرتبط اهداف با ها اين قابليتکند. ميسر ميرا هاي توليدي و خدماتي هستند که فعاليت ايشان در محيط

و در نظر گرفتن  O-netدر شبکه تخصصي هاي يک مهندس صنايع تواناييبندي فهرست و دسته از بررسيهستند. 

شود استخراج مي هاي زيرها و مهارتفهرست تواناييهاي شغلي موجود، انتظارات از يک مهندس صنايع در فرصت

 مهندسي صنايع الزم است به آن برسد:  که يک برنامه

 مسألهحل فهم و توانايي -1

 توانايي مدلسازي مسايل واقعي -2

 سازي و تحليل سيستمتوانايي شبيه -3

 ريزي و کنترلتوانايي برنامه -4

 بيني و پيشگيريتوانايي پيش -5

 توانايي طرح ايده، بهبود سيستم موجود و ايجاد سيستم جديد -6

 هاي آماريتحليلتوانايي محاسبه و ارايه  -7

 هاي فنيتوانايي تهيه و تحليل گزارش -8

 توانايي ارزيابي، کنترل و بهبود کيفيت -9

 هاي ارتباطيمهارت -10

https://www.onetonline.org/link/summary/17-2112.00
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 هاي فکريمهارت -11

 گيريهاي تصميممهارت -12

 هاي تحليل و طراحيمهارت -13

 هاي مديريتيمهارت -14

 مهارت استفاده از ابزار -15

 هاي کار گروهيمهارت -16

 

 .شده است نشان داده 2و  1 جدولهاي مورد انتظار در در ادامه ارتباط بين اهداف دوره و قابليـت

 

 آموختگانهاي دانشفهرست اهداف دوره و قابليت – 1جدول 

 مسألهحل فهم و توانايي 1قابليـت  شايستهس و مهندهاي يک انسان داشتن ويژگي 1هدف 

 توانايي مدلسازي مسايل واقعي 2قابليـت  دانش تسهيمتوليد و  هايو روش آشنايي با ابزارها 2هدف 

 ستمسازي و تحليل سيتوانايي شبيه 3قابليـت  شناخت و عمل به قواعد رفتار سازماني 3هدف 

 ريزي و کنترلتوانايي برنامه 4قابليـت  وريبهبود کسب و کار به کمک باال بردن بهره 4هدف 

 بيني و پيشگيريتوانايي پيش 5قابليـت  بهبود فرآيندها با توجه به صنعتتحليل و  5هدف 

 م جديدتوانايي طرح ايده، بهبود سيستم موجود و ايجاد سيست 6قابليـت  گيري مناسبدرک عدم قطعيت و تصميم 6هدف 

هاي کاربردي و مناسب براي آشنايي با روش 7هدف 
 هاي کاري کنونيگيري سيستماندازه

 هاي آماريتوانايي محاسبه و ارايه تحليل 7قابليـت 

 هاي فنيتوانايي تهيه و تحليل گزارش 8قابليـت  نگر و سيستمياستفاده از رويکردهاي کل 8هدف 

هاي پيچيده و اخذ اقدامات مناسب درک موقعيـت 9هدف 
 براي اداره وضعيت

 توانايي ارزيابي، کنترل و بهبود کيفيت 9قابليـت 

هدف 

10 

قابليـت  ماني برقراري ارتباط موثر درون سازماني و برون ساز

10 

 هاي ارتباطيمهارت

هدف 

11 

هاي تجزيه و تحليل صنعت و آشنايي با روش
 کاويبهينه

قابليـت 

11 

 نتقادي(اهاي تفکر )خالق و مهارت

هدف 

12 

قابليـت  درک مسايل اقتصادي و مالي 

12 

 گيريهاي تصميممهارت

قابليـت   

13 

 هاي تحليل و طراحيمهارت

قابليـت   

14 

 هاي مديريتيمهارت

قابليـت   

15 

 مهارت استفاده از ابزار
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قابليـت   

16 

 هاي کار گروهيمهارت
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 هاابليتماتريس ارتباط اهداف و ق -2جدول 

ف 
هد

12
 

ف 
هد

11
 

ف 
هد

10
 

ف 
هد

9
 

ف 
هد

8
 

ف 
هد

7
 

ف 
هد

6
 

ف 
هد

5
 

ف 
هد

4
 

ف 
هد

3
 

ف 
هد

2
 

ف 
هد

1
 

 قابليت/اهداف

 1قابليت  •     •   •   • 

 2قابليت  •    •      • •

 3قابليت     •  •   •   • 

 4قابليت  •   •   •    •  

 5قابليت     •  •   •   •

 6قابليت     •    • • •   

 7قابليت     •   • •     •

 8قابليت   •    •      • 

 9قابليت      •  •    • •

 10قابليت  •  •       •  

 11قابليت  •   •  •   •  • 

 12قابليت  •  •   •   • •  

 13قابليت   •     • • •   • 

 14قابليت   •  •      •   

 15قابليت   •      •    • 

 16قابليت  •  • •    •  •  

  



 

13 
 

 تيقابل -س دروسيماتر  -5

بندي موضوعي دروس اصلي و تخصصي مهندسي صنايع انتظار ابتدا به دستههاي مورد براي بررسي تطبيق دروس با قابليت

يکرد سيستمي، در قالب هفت موضوع با عناوين از مباني مهندسي، تفکر و رو 3پردازيم. براي اين منظور دروس در جدول مي

اند. ارتباط بين ي قرار گرفتهسازسازي و بهينهمديريت و کسب و کار، مهندسي توليد، اقتصاد و مالي، مهندسي کيفيت ومدل

 ذکر شده است. 4ها و موضوعات در جدول قابليت

 بندي موضوعي دروس اصلي و تخصصيدسته -3جدول 

 مباني مهندسي
تفکر و رويکرد 

 سيستمي

مديريت و 

 کسب و کار

مهندسي 

 توليد

اقتصاد و 

 مالي

مهندسي 

 کيفيت

سازي و مدل

 سازيبهينه

 هاسيستمتحليل  کشي صنعتينقشه
اصول مديريت و 

 سازمان
ارزيابي کار و 

 زمان
 مباني اقتصاد

نظريه احتمال 
 هاو کاربرد

 جبر خطي

مباني مهندسي 
 برق

مباني 
 گيريتصميم

مديريت و کنترل 
 پروژه

ريزي طرح
واحدهاي 

 صنعتي

اصول 
 حسابداري

 1سازي بهينه آمار مهندسي

استاتيک و 
 مقاومت مصالح

 سازياصول شبيه
ريزي برنامه 

 توليد
اقتصاد 
 مهندسي

کنترل کيفيت 
 آماري

 2سازي بهينه

 علم مواد
هاي سيستم

 اطالعات مديريت
 

ريزي برنامه
نگهداري و 

 تعميرات

  

 

 هاي توليدروش
 ريزي حملبرنامه

 و نقل و لجستيک

ريزي و برنامه 
کنترل 
  1 موجودي

  

 

روش تحقيق و 
 گزارش نويسي

تحليل داده و 
 اطالعات

ريزي و برنامه 
کنترل 
 2 موجودي

  

 

کارگاه ماشين 
 1افزار 

  
 

  
 

کارگاه عمومي 
 جوش

  
 

  
 

کارگاه 
گري، ذوب ريخته

 و مدلسازي

  

 
  

 

  کارآموزي

 

     

 پروژه
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 آموختگان هاي دانشبندي موضوعي دروس برنامه کارشناسي مهندسي صنايع و قابليتبررسي ارتباط دسته -4جدول 

 مباني مهندسي
تفکر و رويکرد 

 سيستمي

مديريت و 

 کسب و کار

مهندسي 

 توليد

اقتصاد و 

 مالي

مهندسي 

 کيفيت

سازي و مدل

 سازيبهينه

 دسته موضوعي

 

  

 قابليت

 1قابليت  •    • • 

 2قابليت  • • • •  • •

 3قابليت  •  •   • 

 4قابليت  • • • • • • 

 5قابليت  • • •  • • 

 6قابليت     •  • 

 7قابليت   •  •  • 

 8قابليت  • •   •  •

 9قابليت   •     

 10قابليت      • • •

 11قابليت  • • • • • • •

 12قابليت  • • • • • • 

 13قابليت   •  •  • •

 14قابليت    •  •  

 15قابليت  • • • • • • •

 16قابليت    •  • • 
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 دوره کارشناسي مهندسي صنايعساختار دروس   -6

در نظر واحد  15ز واحد عمومي، پايه، اصلي و اختصاصي است. دروس اختياري ني 125ساختار دروس مهندسي صنايع شامل 

 15هاي هاي اختياري اين برنامه و يا بستهدانشجويان مي توانند يکي از بستهشود. ارايه ميگرفته شده که در چهار بسته 

تواند درس دانش خانواده و جمعيت را اضافه انشجو ميدنيازهاي الزم انتخاب نمايند. ها را با رعايت پيشنشکدهواحدي ساير دا

 واحد خواهد شد. 142گذرانده شده وي تعداد کل واحدهاي واحد عمومي اخذ نموده و بگذراند، در اين صورت  20تر از 

 (      140تعداد کل واحدهاي کارشناسي مهندسي صنايع) واحد 

                  ( واحد20)     دروس عمومي 

 ( واحد105دروس پايه، اصلي و تخصصي ) 

 (              واحد22دروس پايه ) 

 (            واحد65دروس اصلي ) 

  ( واحد18)      دروس تخصصي 

 زير:هاي دروس اختياري دانشجويان مهندسي صنايع به صورت بسته

 ود(بايد اخذ ش واحد 15  واحد  که  40)شامل                بسته دروس مهندسي صنايع   

 ود(شبايد اخذ  واحد 15  واحد  که  21)شامل               بسته دروس مديريت اجرايي    

 بايد اخذ شود( احدو 15  واحد  که  21)شامل        هاي اطالعاتي    بسته دروس سيستم

 بايد اخذ شود( واحد 15  واحد  که  21)شامل هاي توليدي وخدماتي  سيستمبسته دروس 

 صه درس تهيه شده است.الفهرست دروس به تفکيک در ادامه آمده است و براي هر درس خ

 فهرست دروس عمومي

 عنوان شيگرا فيرد
 تعداد

 واحد

 پيش نياز يا هم نياز ساعت

ي
ظر

ن
ي   

مل
ع

 

مع
ج

 

۱ 
مباني نظري 

 اسالم)*(

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ )مبدأ و معاد( 1انديشه اسالمي 

)نبوت و  2انديشه اسالمي 
 امامت(

۲ 
۳۲ - ۳۲ - 

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ انسان در اسالم

حقوق اجتماعي و سياسي در 
 اسالم

۲ 
۳۲ - ۳۲ - 
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۲ 
اخالق در 
 اسالم)**(

فلسفه اخالق )با تکيه بر مباحث 
 تربيتي(

۲ 
۳۲ - ۳۲ - 

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ اسالمي )مباني و مفاهيم(اخالق 

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ آيين زندگي )اخالق کاربردي(

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ عرفان عملي در اسالم

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ اخالق مهندسي

۳ 
انقالب 

 اسالمي)**(

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ انقالب اسالمي ايران

آشنايي با قانون اساسي جمهوري 
 اسالمي ايران

۲ 
۳۲ - ۳۲ - 

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ «ره»انديشه سياسي امام خميني 

۴ 
تاريخ و 
تمدن 

 اسالمي)**(

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ تاريخ تحليلي صدر اسالم

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ تاريخ امامت

۵ 
آشنايي با 

منابع 
 اسالمي)**(

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ تفسير موضوعي فرآن

 ۲ البالغهتفسير موضوعي نهج 
۳۲ - ۳۲ - 

 - ۴۸ - ۴۸ ۳ زبان فارسي - ۶

 - ۳۲ - ۳۲ ۱ ۱زبان انگليسي  - ۷

 ۱زبان انگليسي  ۳۲ - ۳۲ ۲ ۲زبان انگليسي  - ۸

 - ۳۲ ۳۲  ۱ ۱تربيت بدني  - ۹

 ۱تربيت بدني  ۳۲ ۳۲  ۱ ۲تربيت بدني  - ۱۰

 - ۳۲ - ۳۲ ۲ دانش خانواده و جمعيت*** - ۱۱

  ۲۲ عموميجمع کل واحدهاي 

 

 * انتخاب دو درس از اين گروه الزامي است.

  ها الزامي است.** انتخاب يک درس از هر يک از اين گروه

 واحد خواهد شد. 142التحصيلي اخذ اين درس اختياري است. در صورت گذراندن اين درس تعداد واحد کل دانشجو در زمان فارغ*** 
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 فهرست دروس پايه

ف
دي

ر
 

 

 درس عنوان

 تعداد

 واحد

 پيش نياز يا هم نياز ساعت

ي
ظر

ن
لي 

عم
 

مع
ج

 

 - ۴۸ - ۴۸ ۳ 1رياضي  1

 1رياضي  ۴۸ - ۴۸ ۳ 2رياضي  2

 يا همزمان   ۲رياضي          ۴۸ - ۴۸ ۳ معادالت ديفرانسيل 3

 - ۴۸ - ۴۸ ۳ 1فيزيک  4

 - ۴۸ - ۴۸ ۳ 2فيزيک  5

 يا همزمان 1فيزيک ۳۲ ۳۲ - ۱ 1آز فيزيک  6

 يا همزمان 2فيزيک ۳۲ ۳۲ - ۱ 2آز فيزيک  7

 - ۴۸ - ۴۸ ۳ برنامه نويسي کامپيوتر 8

معادالت -مپيوترنويسي کا برنامه ۳۲ - ۳۲ ۲ محاسبات عددي 9
 ديفرانسيل يا همزمان

  ۲۲ جمع

 

 

 

 ست دروس اصليفهر

ف
دي

ر
 

 

 درس عنوان

 تعداد

 واحد

 پيش نياز يا هم نياز ساعت

ي
ظر

ن
لي 

عم
 

مع 
ج

 

 ۱رياضي ۴۸ - ۴۸ 3 مباني اقتصاد  1

 واحد 30ن گذراند-مباني اقتصاد ۴۸ - ۴۸ 3 اصول حسابداري 2

 مباني اقتصاد ۴۸ - ۴۸ 3 اقتصاد مهندسي  3

4 
 اصول مديريت و سازمان

 50ندن گذرا-اصول حسابداري ۴۸ - ۴۸ 3
 واحد

 2رياضي ۴۸ - ۴۸ 3 هانظريه احتمال و کاربرد 5

 نظريه احتمال و کاربردها ۴۸ - ۴۸ 3 آمار مهندسي  6

 آمار مهندسي ۴۸ - ۴۸ 3 کنترل کيفيت آماري 7

 1رياضي ۴۸ - ۴۸ 3 جبر خطي 8

9 
   1سازي بهينه

ظريه احتمال ن-جبرخطي ۴۸ - ۴۸ 3
 وکاربردها

 1بهينه سازي ۴۸ - ۴۸ 3   2سازي بهينه 10

 ديفرانسيلمعدالت  ۴۸ - ۴۸ 3 هاتحليل سيستم 11

 1بهينه سازي ۴۸ - ۴۸ 3  1 ريزي و کنترل موجوديبرنامه 12

 1بهينه سازي ۴۸ - ۴۸ 3 مديريت و کنترل پروژه 13

 - 48 ۳۲ ۱۶ 2 کشي صنعتينقشه 14
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 2فيزيک ۴۸ - ۴۸ 3 مباني مهندسي برق 15

 1رياضي-1فيزيک ۴۸ - ۴۸ 3 استاتيک و مقاومت مصالح 16

 واحد 30گذراندن  ۴۸ - ۴۸ 3 علم مواد 17

 علم مواد ۴۸ - ۴۸ 3 هاي توليدروش 18

 روش هاي توليد ۴۸ - ۴۸ 3 ارزيابي کار و زمان 19

 ارزيابي کار و زمان ۴۸ - ۴۸ 3 ريزي واحدهاي صنعتيطرح 20

 واحد 45گذراندن  32 - 32 2 روش تحقيق و گزارش نويسي 21

 - ۴۸ ۴۸ - 1 1زار ابکارگاه ماشين  22

 - ۴۸ ۴۸ - 1 کارگاه عمومي جوش 23

 - ۴۸ ۴۸ - 1 گري، ذوب و مدلسازيکارگاه ريخته 24

روش تحقيق وگزارش نويسي و  ۲۴۰ ۲۴۰  1 کارآموزي 25

 واحد 70گذراندن 
     65 جمع

 توضيحات: 
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 فهرست دروس تخصصي 

ف
دي

ر
 

 

 درس عنوان

 تعداد

 واحد

 پيش نياز يا هم نياز ساعت

ي
ظر

ن
لي 

عم
 

مع
ج

 

 1برنامه ريزي وکنترل موجودي  ۴۸ - ۴۸ 3 ريزي توليدبرنامه 1

 مار مهندسيآ -برنامه نويسي کامپيوتر ۴۸ - ۴۸ 3 سازياصول شبيه 2

 اقتصاد مهندسي ۴۸ - ۴۸ 3 ريزي نگهداري و تعميراتبرنامه 3

4 
 2 ريزي و کنترل موجوديبرنامه

آمار  -1 يوکنترل موجود يزيبرنامه ر ۴۸ - ۴۸ 3
 مهندسي

5   
 طراحي ايجاد صنايع

يزي رطرح -صول حسابداريا-اقتصاد مهندسي ۴۸ - ۴۸ 3
 واحدهاي صنعتي

 ارزيابي کار و زمان ۴۸ - ۴۸ 3 مهندسي فاکتورهاي انساني 6

 قتصاد مهندسي يا همزمانا-1بهينه سازي ۴۸ - ۴۸ 3 گيريمباني تصميم 7

 حليل سيستم هات-برنامه نويسي کامپيوتر ۴۸ - ۴۸ 3 هاي اطالعات مديريتسيستم 8

 1بهينه سازي ۴۸ - ۴۸ 3 ستيکو نقل و لج ريزي حملبرنامه 9

 مار مهندسيآ -برنامه نويسي کامپيوتر ۴۸ - ۴۸ 3 تحليل داده و اطالعات 10

 گيري دقيق و کنترلآزمايشگاه اندازه 11
 کيفيت

 روشهاي توليد-1رياضي ۴۸ ۳۲ ۱۶ 2

 ارزيابي کار و زمان ۳۲ ۱۶ ۱۶ 1 ارزيابي کار وزمانمايشگاه آز  12

13* 
 پروژه

گذراندن  -نويسي روش تحقيق و گزارش  عملي و نظري 3

 واحد100
     36 جمع

 ( انتخاب درس پروژه اجباري است.*). است دروس تخصصي الزاميواحد از فهرست  18 انتخاب: توضيحات

 

 دروس اختياري براي دانشجويان مهندسي صنايع  هايبسته

شوند. موزشي دانشگاه انتخاب ميآتوسط معاونت هاي معرفي شده دروس اختياري دانشجويان مهندسي صنايع از بين بسته

ها آن هايي که صدور گواهينامه گذراندن دوره درتواند براي بسته. دانشجو مياز بسته انتخابي الزامي است واحد 15گذراندن 
 بيني شده است عالوه بر مدرک تحصيلي رشته مهندسي صنايع، اين گواهينامه را نيز دريافت نمايد. پيش

 فهرست دروس بسته مهندسي صنايع

ف
دي

ر
 

 

 درس عنوان

 تعداد

 واحد

  ساعت

 پيش نياز يا هم نياز

ي
ظر

ن
لي 

عم
 

مع
ج

 

1 
 طراحي ايجاد صنايع

طرح  -حسابداريصول ا-اقتصاد مهندسي ۴۸ - ۴۸ 3
 ريزي واحدهاي صنعتي

 ارزيابي کار و زمان ۴۸ - ۴۸ 3 مهندسي فاکتورهاي انساني 2

 اصول مديريت و سازمان ۴۸ - ۴۸ 3 وريمديريت کيفيت و بهره 3
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 قتصاد مهندسيا -اصول حسابداري ۴۸ - ۴۸ 3 مالي شرکتي 4

 برنامه نويسي کامپيوتر ۴۸ - ۴۸ 3 بازاريابي تحليلي 5

 اصول مديريت و سازمان ۴۸ - ۴۸ 3 ريزي استراتژيکمديريت و برنامه 6

 اصول مديريت و سازمان ۴۸ - ۴۸ 3 ريزي و توسعه منابع انسانيبرنامه 7

 واحد 80گذراندن  ۴۸ - ۴۸ 3 کارآفريني و طراحي کسب و کار 8

ل گيري دقيق و کنترآزمايشگاه اندازه 9
 کيفيت

 توليدروشهاي -1رياضي  ۴۸ ۳۲ ۱۶ 2

 کار و زمان يابيارز 32 - 32 1 ارزيابي کار وزمان مايشگاهآز 10

 1کارگاه ماشين ابزار 32 - 32 1 2 ماشين ابزارکارگاه  11

 برنامه نويسي کامپيوتر ۴۸ - ۴۸ 3 طراحي الگوريتممباني  12

 - ۴۸ - ۴۸ 3 عمومي شيمي 13

هاي مکانيکي، صنعتي، سيستم 14
 توليدي و انرژي

 2رياضي  ۴۸ - ۴۸ 3

يک درس از مجموعه دروس  15
 هاي تخصصيبسته

3 ۴۸ - ۴۸ - 

  40 جمع

شوند، صرفا مي ع فارغ التحصيلدانشجويانيکه با گذراندن بسته دروس اختياري مهندسي صنايواحد از اين بسته الزامي است.  ۱۵گذراندن توضيحات: 
 گواهينامه تخصصي ديگري دريافت نخواهند کرد.کنند و مي مدرک کارشناسي مهندسي صنايع دريافت
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 و سازمان تيرياصول مد ۴۸ - ۴۸ 3 ريزي استراتژيکمديريت و برنامه 1

 و سازمان تيرياصول مد ۴۸ - ۴۸ 3 وريمديريت کيفيت و بهره 2

 وتريکامپ يسيبرنامه نو ۴۸ - ۴۸ 3 بازاريابي تحليلي 3

 ياقتصاد مهندس -ياصول حسابدار ۴۸ - ۴۸ 3 مالي شرکتي 4

 و سازمان تيرياصول مد ۴۸ - ۴۸ 3 ريزي و توسعه منابع انسانيبرنامه 5

 واحد 80گذراندن  ۴۸ - ۴۸ 3 کارآفريني و طراحي کسب و کار 6

پرداخت حقوق و هاي سيستم 7
 دستمزد

 واحد 75گذاندن -ياصول حسابدار ۴۸ - ۴۸ 3

     ۲۱ جمع

 اهينامه مديريت اجرايي الزامي است. وواحد درسي از اين بسته براي دريافت گ 15توضيحات: )*( اخذ 
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 وتريکامپ يسيبرنامه نو ۴۸ - ۴۸ 3 افزارمهندسي نرم 1

 تحليل سيستم ها ۴۸ - ۴۸ 3 مدلسازي و پايگاه داده 2

 يسآمار مهند -وتريکامپ يسيبرنامه نو ۴۸ - ۴۸ 3 هوش مصنوعي 3

هاي پرداخت سيستم 4
 الکترونيکي

 ها ستميس ليتحل -ياصول حسابدار ۴۸ - ۴۸ 3

تحليل و هوشمندي کسب  5
 وکار

 يسآمار مهند -وتريکامپ يسيبرنامه نو ۴۸ - ۴۸ 3

 وتريکامپ يسيبرنامه نو ۴۸ - ۴۸ 3 طراحي الگوريتممباني  6

هاي اطالعاتي توزيع سيستم 7
 شده

 سيستم هاي اطالعات مديريت ۴۸ - ۴۸ 3

     21 جمع

 ي است.لزاماهاي اطالعاتي واحد درسي از اين بسته براي دريافت گواهينامه سيستم 15توضيحات: )*( اخذ 
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 توليدروش هاي  ۴۸ - ۴۸ 3 هاي توليدي نوينسيستم 1

 - ۴۸ - ۴۸ 3 مباني توليد سبز و توسعه پايدار 2

 - ۴۸ - ۴۸ 3 ، ايمني و محيط زيستبهداشت 3

 کار و زمان يابيارز ۴۸ - ۴۸ 3  مهندسي فاکتورهاي انساني 4

 1بهينه سازي  ۴۸ - ۴۸ 3 هاي خدماتيسيستم 5

 وتريکامپ يسيبرنامه نو ۴۸ - ۴۸ 3 کسب و کار الکترونيکي 6

 واحد 80گذراندن  ۴۸ - ۴۸ 3 کارآفريني و طراحي کسب و کار 7

     21 جمع

 هاي توليدي و خدماتي الزامي است.واحد درسي از اين بسته براي دريافت گواهينامه سيستم 15توضيحات: )*( اخذ 
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 خالصه دروس دوره کارشناسي مهندسي صنايع  -7

 پايهدروس  -الف

 -(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 1رياضي  عنوان درس:

 گيري و انتگرالبا رياضيات پايه شامل روابط تک متغيره، فنون مشتقآشنايي  هدف:

 

 1رياضي (: زمانهم) نيازپيش واحد 3 ۲رياضي  عنوان درس:

 دوگانهگيري ال، آشنايي با رياضيات پايه شامل معادالت پارامتري، توابع جند متغيره و انتگر1ادامه رياضي  هدف:

 

 يا همزمان 2رياضي  (: زمانهم) نيازپيش واحد 3 معادالت ديفرانسيل عنوان درس:

 هاي مختلف حل معادالت ديفرانسيلآشنايي با روش هدف:

 

 -(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 1فيزيک  عنوان درس:

 انرژي و ترموديناميکآشنايي با مفاهيم اساسي فيزيک عمومي مربوط به ديناميک اجسام، کار،  هدف:

 

 يا همزمان 1فيزيک  (:زمانهم) نيازپيش واحد 1 1آزمايشگاه فيزيک  عنوان درس:

 1انجام عملي آزمايشات براي درک بهتر مفاهيم اساسي فيزيک عمومي  هدف:

 

 -(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 2فيزيک  عنوان درس:

 مربوط به الکتريسيته و مغناطيسآشنايي با مفاهيم اساسي فيزيک عمومي  هدف:

 

 يا همزمان 2فيزيک  (:زمانهم) نيازپيش واحد 1 2آزمايشگاه فيزيک  عنوان درس:

 1انجام عملي آزمايشات براي درک بهتر مفاهيم اساسي فيزيک عمومي  هدف:

 

 - (: زمانهم) نيازپيش واحد ۳ نويسي کامپيوتربرنامه عنوان درس:

 کامپيوتريهاي امهبرنتوانايي نوشتن و اجراي نويسي کامپيوتري و آشنايي با يک زبان برنامه هدف:

 

نويسي کامپيوتر، معادالت برنامه(: زمانهم) نيازپيش واحد ۲ محاسبات عددي عنوان درس:

 ديفرانسيل يا همزمان

 معادالت ديفرانسيل خطي وغير هاي خطي، معادالت هاي حل عددي دستگاهآشنايي با روش هدف:
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 دروس اصلي مهندسي صنايع -ب

 

 واحد 30ذراندن گ-مباني اقتصاد (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 اصول حسابداري  عنوان درس:

 ت و توليداتهاي مالي به افراد ذينفع، محاسبه هزينه خدماآشنايي با نحوه ثبت دوطرفه در دفاتر، ارايه گزارش هدف:

قيمت ها، آشنايي با مدارک اصلي حسابداري، تعديل حسابرآمد، هزينه، دهاي: دارائي، بدهي، سرمايه، ثبت علمي حساب  رئوس مطالب:

 .هاهاي مشکوک الوصول، تجديد ارزيابي دارايي، محاسبه استهالک، ثبتهاي مالي مورد نيازاال، ارائه گزارشخدمات و ک تمام شده
 

 ۱اضي ري (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 مباني اقتصاد عنوان درس:

 هاي اقتصاد خرد و کالنآشنايي با مباني، تئوري و نظريه هدف:

عرضه و تعادل، معرفي  وپيشگفتاري از اقتصاد و مباحث اقتصادي به تفکيک اقتصاد خرد و اقتصاد کالن، تئوري تقاضا  رئوس مطالب:

رآمد تعادلي دويخشي، سه سيستم اقتصاد کالن، درآمد ملي، بيکاري و تورم، مصرف، سرمايه گذاري و توليد ملي، تئوري کينز و مدل د
ضا براساس روش مطلوبيت ار پول، تعادل همزمان بازار پول و محصول، تئوري مصرف و برآورد تقابخشي و چهاربخشي بازار محصول، باز

گذاري در ساختارهاي مختلف بازار )رقابت ها، قيمتهاي بي تفاوتي، تئوري توليد و برآورد عرضه براساس روش هزينهو روش منحني
 ...(.کامل، انحصار کامل، انحصار چندجانبه و رقابت انحصاري و .

 

 مباني اقتصاد (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 اقتصاد مهندسي عنوان درس:

 هاصادي پروژههاي ارزيابي اقتآشنايي با مفاهيم پايه اقتصاد مهندسي و روش هدف:

ها در شرايط قبل و بعد از هاي ارزيابي اقتصادي پروژههاي بهره، انواع روشمفاهيم بهره، ارزش زماني پول، انواع نرخ رئوس مطالب:

ها در شرايط عدم قطعيت و ها در شرايط تورمي، تحليل حساسيت، تجزيه و تحليل تعويض، ارزيابي اقتصادي پروژهماليات، ارزيابي پروژه
 ها.وژهسازي جريان نقدي پرشبيه

 

 

 

  

 50ذراندن گ-اصول حسابداري  (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 اصول مديريت و سازمان عنوان درس:

 واحد

 ارتباطات و کنترل انساني، منابع ريتمدي سازماندهي، ريزي،برنامه کليات،: شامل سازمان و مديريت اصول مباني و مفاهيم با آشنايي هدف:

 . است سازمان در

هاي سبک وري منابع انساني،بهرهو اي بر مديريت منابع انساني مقدمه ،سازماندهي، ريزيرنامه، بتعاريفو مفاهيم  رئوس مطالب:

 مديريت، مکاتب وضيحت علمي، مديريت تشريح مديريت، انديشه تحول سير مديريت، نياز مورد يها، مهارتارتباطات، کنترل مديريت،
 در فرآيند نگرش سازمان، يهايتئور و سازماني فرهنگ، مختلف مکاتب از تئوري چند شرح مديريت، اصول و هاتئوري گيري،شکل روند

 .سازمان تئوري و مديريت اصول
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 2رياضي  (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 هانظريه احتمال و کاربرد عنوان درس:

 آشنايي با مباني و کاربردهاي نظريه احتمال به منظور توانمندي در مدلسازي عدم قطعيت  هدف:

هاي شمارش، اصول نظريه احتمال، ها، مروري بر روشآشنايي با مدلسازي عدم قطعيت، مروري بر نظريه مجموعه رئوس مطالب:

شانس، پيشامدهاي مستقل، هاي بول و بونفروني(، فضاهاي هممول، و نامساويشهاي پايه )مثل قاعده شمول و عدم قواعد و نامساوي
هاي گسسته )برنولي، هندسي، پوآسون، اي و بيز(، آشنايي با متغيرهاي تصادفي، توزيعاحتماالت شرطي و قواعد مرتبط )مانند زنجيره

مال، گاما، بتا، وايبول و کوشي(، نمايي، نرهاي پيوسته )يکنواخت، اي منفي، فوق هندسي و يکنواخت گسسته(، توزيعاي، دوجملهدوجمله
هاي احتمالي هاي چندمتغيره، نامساويهاي تکميلي محاسبه اميد رياضي، توزيعهاي تعيين توزيع تبديل يک متغير تصادفي، روشروش

ي مسايل کاربردي ررس)مارکف، چبيشف، چرنوف و جنسن(، قضاياي حدي احتمال )قانون ضعيف/قوي اعداد بزرگ و قضيه حد مرکزي(، ب
 .فروش(مرتبط با رشته مهندسي صنايع )مانند مساله نابودي قمارباز و مساله پسرک روزنامه

 

 هاربردنظريه احتمال و کا (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 آمار مهندسي عنوان درس:

س هاي پايه آمار مهندسي به منظور کاربرد عملي آنها و همچنين برآورده نمودن نيازهاي نظري دروآشنايي با مفاهيم و روش هدف:

 مرتبط ديگر دانشکده

هاي خاص آماري )کاي دو، تي و فيشر(، هاي تحليل داده، مروري بر نظريه احتمال، توزيعضرورت علم آمار و روش رئوس مطالب:

هاي تک پارامتري هاي آماري، آزمونشنايي با آزموناي )فواصل اطمينان(، آاي، برآوردگرهاي بازهاي، برآوردگرهاي نقطههاي نمونهتوزيع
داده کاوي و کالنمفاهيم پايه داده ، آزمون نيکويي برازش، آناليز واريانس، رگرسيون خطي، آشنايي اجمالي باو دوپارامتري، آزمون استقالل

 افزار آماري رايج.و ارتباط آن با آمار مهندسي، آشنايي با يک يا دو نرم

 

 

 1رياضي  (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 جبر خطي عنوان درس:

 تحقيق در عملياتنظري به منظور ايجاد آمادگي براي درک موضوعات ي جبر خطبا مفاهيم  آشنايي هدف:

هاي هندسي سيستم معادالت خطي، عمليات سطري، حل سيستم معادالت خطي کليات و کاربردها، نمايش رئوس مطالب:

هاي آن، روش گاوس جردن، فضاي برداري و ، معکوس ماتريس و ويژگيPA=LUو  A=LU ،A=LDUمربعي، تجزيه 
سازي، تعامد بهينه هاي حل مسايلزيرفضاها، حل سيستم معادالت خطي در حالت کلي، کاربرد فضاهاي ستوني و پوچ در روش

هاي محاسبه، مقادير نان و روشاشميت، دترمي-وقتي جواب ندارد، گرم Ax=bدر فضاي برداري، تصوير بردار و تقريب جواب 
، کاربرد ۲سازي درجه قطري، حل مسايل بهينه هاي چولسگي وهاي مقادير و بردار ويژه، تجزيهها، کاربردو بردار ويژه ماتريس

 سازي برخي مسائل مانند گراف و سبد سهام.در مدل
 

 

 آمار مهندسي (:زمانهمنياز )پيش واحد 3 کنترل کيفيت آماري عنوان درس:

هاي هاي آماري براي بررسي وضعيت فرآيند توليدي و تحت کنترل در آن است. نيز طراحي برنامههدف از اين درس تشريح تکنيک هدف:

 گيري رد يا قبول براي مواد اوليه ورودي به واحد توليدي و محصول خروجي از واحد است.نمونه

هاي هاي اقتصادي و رقابتي کيفيت، نمودارهاي کنترل براي متغيرها، نمودارهاي کنترل براي مشخصهمفاهيم و جنبه رئوس مطالب:

هاي صفت نسبي و جداول گيري پذيرش براي مشخصههاي نمونههاي تولورانس براي قطعات مونتاژ، برنامهصفت نسبي، بعضي از جنبه
 .راي متغيرهاگيري پذيرش بهاي نمونهمربوطه، برنامه
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مال و نظريه احت، جبر خطي (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 1سازي بهينه عنوان درس:

 هاکاربرد

اي و افزايش مهارت ريزي شبکهريزي خطي، دوگان و برنامهو مسايل نمونه برنامهآشنايي با مفاهيم و مباني نظري  هدف:
 هاآن مدلسازي و حل

، يات پايه اي آنريزي خطي و فرضآشنائي با برنامهو اهميت کاربردي آن،  اي بر تحقيق در عملياتمقدمه رئوس مطالب:

ريزي قضاياي پايه اي برنامه، ردنج -حل دستگاه معادالت خطي به روش گوس، LPگيري به صورت مدلسازي مسائل تصميم
الگوريتم ، ريزي خطي و آشنائي با الگوريتم سيمپلکساستاندارد سازي مسائل برنامه، ريزي خطيقضاياي پايه اي برنامه، خطي

رتباط جداول ابتدائي و اشکل ماتريسي و ، روش دو فاز، هاي بهينه چندگانهي از مسائل نامحدود و جوابيهامثالبا سيمپلکس 
تم سيمپللکس براي الگوريپايه،  ربي معکوسالگوريتم سيمپللکس تجديد نظر شده و فرم حاصلض، نهائي الگوريتم سيمپلکس

ئوري همزادي ت، (Lexicographical Simplex)و الگوريتم سيمپللکس ضد دور  اهيدگيتب، با متغيرهاي کراندار LPمسائل 
 ريزي خطي و همزادرنامهبتعبير اقتصادي مسئله  قضاياي همزادي قضاياي همزادي،، )دوگاني( و همزاد مسسائل غير استاندارد

ي و کاربرد آن در حل قضيه مکمل بودن متغيرهاي لنگ، LPقضيه مکمل بودن متغيرهاي لنگي و کاربرد آن در حل مسائل ، آن

الگوريتم ، حليل حساسيتتو کاربرد آن در  دوگانالگوريتم سيمپللکس ، ريزي خطي پارامتريبرنامه، تحليل حساسيت، LPمسائل 
مسئله  ،هاي يافتن جواب موجه اوليهروش، اي مربوط به آنحمل و نقل و قضاياي پايهريزي برنامه ،دوگان-اوليه سيمپللکس 

حداکثر جريان  مساله مسئله تخصيص و روش حل آن، ريزي حمل و نقل مرکببرنامه، حل آن روشهمزاد مدل حمل و نقل و 
با هزينه که بشله جريان مسا، Min Cut = Max Flowو قضيه  Ford-Fulkersonالکوريتم و مدل دوگان آن،  شبکه

MCNFP ،اي. الگوريتم سيمپلکس شبکه 

 

 1سازي بهينه(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 2سازي بهينه عنوان درس:

ريزي عدد صحيح، غير خطي، پويا و نظريه بازي و افزايش مهارت و مسايل نمونه برنامهمباني نظري  ،آشنايي با مفاهيم هدف:

 هامدلسازي و حل آن

 الگوريتم صفحات برشي الگوريتم شاخه و کران، ،ريزي عدد صحيحريزي عدد صحيح، برنامهآشنايي با برنامه رئوس مطالب:
حل برخي مسائل مدل ستزي و ريزي عدد صحيح، سازي مسائل برنامهپشتي، مدلکولهو مسئله  کي-صفر يزيربرنامهگوموري، 
شرايط ريزي غير خطي، ريزي پروژه با منابع محدود، آشنائي با مباني برنامه، مدلسازي مسائل برنامه(TSP, VRP)ترکيباتي 

 يخط ريغ يزيررنامهشرايط الزم وکافي بيهنگي در مسائل ب، محدب يخط ريغ يزيرالزم وکافي بيهنگي در مسائل برنامه
سازي با استفاده از ريزي پويا، مدلبرنامهآشنائي با ، محدب يخط ريغ يزيرهاي حل مسائل برنامهآشنائي با روش، محدب
 ، آشنايي با تئوري بازي.مارکوف يريگميتصم نديو فرآ ريزي پوياي احتماليريزي پوياي احتمالي، برنامهريزي پويا، برنامهبرنامه
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 معادالت ديفرانسيل (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 هاتحليل سيستم عنوان درس:

کاربرد ابزارهاي ، معرفي رويکردهاي سيستمي و هاهاي تحليل سيستمها و روشآشنايي با مفاهيم و مباني نظري سيستم هدف:

 معرفي شده در حل مسايل واقعي 

آشنايي با نظريه عمومي  يخي سيستم،آشنايي با سابقه تار ها و نگرش سيستمي،آشنايي با مفاهيم سيستم رئوس مطالب:
آشنايي با روش ، ختارهاي ساختيافته و بدساسيستم شناسي سيستمي حل مساله،روش ها،بندي سيستمانواع طبقه ها،سيستم

دکارسازي و آشنايي با سابقه نظريه خو ها بد ساختار،هاي مدلسازي و تحليل سيستمروش، هاي ساختيافتهتحليل سيستم
 حالت ديناميکي سيستم، هاي علي،حلقه مدل هاي ديناميکي،ستمسازي سيشبيه آشنايي با مباني نظريه کنترل، سيبرنتيک،

 .هاي ديناميکيکاربردهاي عملي سيستم

 

  1سازي بهينه (:زمانهم) نيازپيش واحد 3   1ريزي و کنترل موجودي برنامه عنوان درس:

 انجام در آن اثر و موجودي هايهزينه بازپرسازي، هايسياست موجودي، کنترل هايمدل با درس اين در دانشجويان هدف:

 شوند.مي آشنا توليد تحت شرايط قطعي و احتمالي و سفارشات ريزيبرنامه

، اقتصادي و خواص آن دو تولي مقدار سفارش هايمدل سازمان،  در موجودي هايهزينه و هاموجودي انواع رئوس مطالب:

 کلي )تخفيف قداريم تخفيف با موجودي کنترلهاي مدل ،  بررسيرفتهبررسي انواع مختلف کمبود: پس افت و فروش از دست 
(، هاي بودجه، تعداد دفعات سفارش و محدوديت فضاهاي موجودي چند محصولي و محدوديت دار )محدوديتمدل افزايشي(،  و

هاي احتمالي کنترل موجودي )مدل روزنامه مدل ، االت افزايش ناگهاني قيمت و حراجحهاي خاص کنترل موجودي براي مدل
با در نظر گرفتن سطح خدمت، هزينه کمبود و  FOIو  FOS هاي احتمالي کنترل موجوديمدل اي(،يک يا چند دوره فروش

  بيني تقاضاهاي رياضي پيشو روش ن تقاضاي گسستههاي کنترل موجودي با در نظر گرفتمدلتوأمان، 

 

 1سازي بهينه :(زمانهم) نيازپيش واحد 3 و کنترل پروژه مديريت عنوان درس:

 هامان و هزينه پروژهزريزي و کنترل هاي برنامهو روش ريزي و کنترل پروژهمديريت، برنامه مفاهيم با هدف:

بندي پروژه زمان(، CPM) مسير بحراني اختار شبکهس، ريزي و کنترل پروژهرنامه، مفاهيم بريزياهميت و جايگاه برنامه رئوس مطالب:

تسطيح  ،تخصيص منابع، مقياس زماني مودار گانت و شبکههاي پرت، ندر شرايط قطعي، زمانبندي پروژه در شرايط عدم قطعي با شبکه

 پروژه. هاي دانشي مديريت، معرفي حوزهريزي شبکهاندازي سيستم برنامهراهي و گرت، نيازپيشي هاشبکه، موازنه زمان و هزينه، منابع

 

 - (:زمانهم) نيازپيش واحد 2  عنوان: نقشه کشي صنعتي

 مهارت در رسم قطعات مهندسي به کمک اصول نقشه کشي صنعتي به منظور ارايه براي ساخت هدف:

ارن و غير اصول نقشه کشي و رسم خطوط صاف و شيب دار و منحني ور رسم يک حجم سه بعدي، تعريف برش متق رئوس مطالب:

ايزومتريک، ديمتريک(، )بندي تصاوير مجسم، تصاوير مجسم قايم متقارن، پياده سازي تصاوير دو بعدي و سه بعدي از هر نما، طبقه

 CAD/CAMهاي طراحي مهندسي رم افزارنگذاري، هاي اندازهکشي، تلورانسهاي استاندارد نقشهگيري روي نقشه، نماداندازه
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 1، رياضي 1فيزيک  :(زمانهم) نيازپيش واحد 3 استاتيک و مقاومت مصالح عنوان درس:

 وط توليدها و نيز کاهش ضايعات در خطوط توليد و استفاده بهينه از مواد در خطآشنايي با مباني ايستايي و تعادل اجسام و سيستم :هدف

هاي سيستم، Stein معادله، يممان اينرس، قانون هوک، هاتنش، مرکز ثقل، تعادل اجسام صلب، انواع سيستم نيروها، نيرو :رئوس مطالب
 .نمودار نيروهاي عرضي و ممانايستايي،  معين و نامعين

 

 واحد  30گذراندن  (:زمانهم) نيازپيش واحد 3  علم مواد :درس عنوان

ي، آشنايي با فلزات آهني و غير آهني و آشنايي با خواص مواد، آشنايي با ساختار مواد، مکانيزم تشکيل آلياژها و نمودار فازي تعادل هدف:

 ها.کاربرد آنها در صنعت، معرفي سراميکها، پليمرها و کامپوزيتها از لحاظ تنوع، ساختار و کاربرد آن

ا و کاربرد آنها در طراحي و ساخت و توليد. يکي مواد و آزمايشات استاندارد مرتبط با آنهاي از حواص مکانمعرفي پاره رئوس مطالب:

مکانيزم تشکيل آلياژهاي ، ئوري نابجايي و لغزش صفجات اتميهاي بلورين، تهاي بلوري، انجماد فلزات، عيوب در شبکهسلول واحد، شبکه
لزات فآهن و فوالد و چدن و فرايند توليد آنها، معرفي و کاربرد فلزات غير آهني و اي. معرفي اي، نمودار فازي تعادلي دو مولفهدو مولفه

ها وکاربرد آنها در ها، پليمرها و کامپوزيتهاي مختلف: سراميکنسوز، اهميت عمليات حرارتي در فلزات. آشنايي، اهميت و معرفي گونه
 صنعت.

 

 علم مواد (:زمانهم) نيازپيش واحد 3  هاي توليدروش :درس عنوان

ها و کاربرد آنها در ها، محدوديتمعرفي کليه فرايندهاي ساخت و توليد در حد آشنايي براي مهندسين صنايع، همچنين قابليت هدف:

 گردند.ساخت و توليد انواع قطعات فلزي و پالستيکي معرفي از نقطه نظر اقتصادي بررسي مي

هاي مختلف آن، ارتباط ظرفيت و تنوع توليد با چيدمان تجهيرات اهميت فرايندهاي سا خت و توليد و معرفي گونه رئوس مطالب:

برداري از جمله تراشکاري، فرزکاري و مته هاي پشتيبان توليد، فرايندهاي برادهتوليد، محاسبات اقتصادي فرايندهاي توليد و سيستم
هاي هاي مختلف جوشکاري با قالبو اهميت آنها در صنعت، معرفي فرايندهاي انجمادي و گونه کاري و سنگ زني، فرايندهاي غيرسنتي

الت دايمي مثل جوشکاري دايم و موقت، شکل دهي فلزات از جمله نورد، فرجينگ و اکستروژن، ورقکاري و کاربرد آن در صنعت، اتصا
توليد برخي محصوالتي  ، آشنايي با ساخت وروژن، فرمينگ و کاربرد انهاگيري، اکستذوبي و انجمادي، ساخت قطعات پليمري از جمله قالب

 گيرند.ر مياکه روزمره مورد استفاده قر

 

 

 

 

 2فيزيک  (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 مباني مهندسي برق عنوان درس:

 رقيآشنايي با مباني و کاربردهاي مهندسي برق شامل مدارهاي الکتريکي، اصول کار اجزا و ادوات ب هدف:

هاي متناوب تک فاز و سه فاز، هاي الکتريکي، ترانسفورماتورها، جريانمدارهاي الکتريکي و مغناطيسي، ماشين رئوس مطالب:

 هاي الکتريکي و الکترونيکي.هاي کنترل، اجزاي سيستمسيستم
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 هاي توليدروش(:، زمانهم) نيازپيش واحد 3 ارزيابي کار و زمان عنوان درس:

يادگيري  و وري،بهره بهبود ي تحليلي برايارائه راهکارهاها، مطالعه کار و روش توليدي، يهاسيستم وري درمفهوم بهره با آشنايي هدف:

 MTM و کرونومتر نظير زمانسنجي مختلف يهاتکنيک

مودارهاي مهندسي، برآورد و ن ترسيمي ابزارهاي کار، روش مطالعه فرآيند زمان، و سودآوري با آن رابطه و وريبهره رئوس مطالب:

 با زمانسنجي يهايري، روشباالنس خطوط مونتاژ، منحني يادگ ها،انساني و تخصيص بهينه آنتعداد مورد نياز ماشين آالت، نيروي 
 پيشرفته. زمانسنجي يهاو سيستم کرونومتر

 

 ن(: ارزيابي کار و زمازمانهم) نيازپيش واحد 3 ريزي واحدهاي صنعتيطرح عنوان درس:

 هايبخش و تجهيزات قعيتمو نمودن مشخص فضاها، برآورد نياز، مورد ظرفيت تعيين صنعتي، واحد يک طراحي نحوه با آشنايي هدف:

  هافعاليت بين رابطه تحليل و مواد جريان بررسي خدماتي، و توليدي

ها، تخمين فضا، تعيين الگوي جريان مواد چيدمان، تحليل جريان مواد، تحليل رابطه فعاليت سيستماتيک ريزيبرنامه رئوس مطالب:

 هاي کامپيوتري طراحي و بهبود چيدمان.الگوريتم

 

 -(: زمانهم) نيازپيش واحد 1 1کارگاه ماشين ابزار  عنوان درس:

 آشنايي علمي و عملي با دستگاه تراشکاري، روتراشي، پيچ تراشي، حديده و قالويز هدف:

 سرفصل مصوب وزارت علوم رئوس مطالب:

 

 واحد  ۴۵گذراندن  :(زمانهم) نيازپيش واحد 2 نويسيروش تحقيق و گزارش عنوان درس:

آوري و تحليل داده هاي جمعهاي تحقيق، معرفي عناصر اصلي تحقيق، روشآشنايي با اصول مفاهيم مختلف تحقيق، انواع روش :هدف

 و استفاده از آمار در تحقيق 

م مروري بر مطالعات، آشنايي با مفاهيم پايه پژوهش، آشنايي با نحوه انتخاب موضوع پژوهش، آشنايي با نحوه انجا :مطالب رئوس

ها هاي مختلف پژوهش کمي و کيفي، آشنايي با اصول گردآوري دادهآشنايي با نحوه تنظيم اهداف و فرضيات پژوهش، آشنايي با روش
هاي مختلف گيري کمي و کيفي، آشنايي با روشهاي مختلف نمونه، آشنايي با اصول و روشتحقيق شامل مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه

حوه نوشتن نهاي کمي و کيفي، اهميت پيشينه يا مرورادبيات تحقيق و نحوه انجام و تدوين مرور ادبيات، آشنايي با تجزيه و تحليل داده
 ق.طرح پژوهشي و پايان نامه، نحوه نگارش و تهيه گزارش تحقي
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 -(: زمانهم) نيازپيش واحد 1 کارگاه عمومي جوش عنوان درس:

 آشنايي علمي و عملي با مسايل ايمني در جوشکاري، جوش برقي، جوش اکسي استيلن هدف:

 سرفصل مصوب وزارت علوم رئوس مطالب:

 
 

 -(: زمانهم) نيازپيش واحد 1 ذوب و مدلسازي، گريکارگاه ريخته عنوان درس:

 ريخته گري درصنعت، ساخت مدل و قالب هايآشنايي علمي و عملي با ابزارها و دستگاه هدف:

 سرفصل مصوب وزارت علوم رئوس مطالب:

 

نويسي و روش تحقيق و گزارش(: زمانهم) نيازپيش واحد 1 کارآموزي عنوان درس:

 واحد ۷۰گذراندن 

 حضور در يک شرکت توليدي، يا خدماتي و انجام کار عملي هدف:

 سرفصل مصوب وزارت علوم رئوس مطالب:
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 دروس تخصصي مهندسي صنايع -ج

 1وجودي مبرنامه ريزي و کنترل  :(زمانهم) نيازپيش واحد 3 برنامه ريزي توليد عنوان درس:

هاي رياضي تحقيق در عمليات مورد بحث و واحد صنعتي توسط روشهدف از اين درس آن است که مسائل توليدي در يک  :هدف
 تجزيه و تحليل قرار گيرد.

بندي هاي پويا، برنامه زمانريزي توليد: مدلهاي ايستا، برنامهريزي توليد: مدلهاي توليدي، برنامهتجزيه و تحليل سيستم :رئوس مطالب
 .و تعيين ترتيب عمليات

 

 نويسي کامپيوتر، آمار مهندسي(: برنامهزمانهم) نيازپيش واحد 3 سازياصول شبيه عنوان درس:

 هاي گسسته پيشامدسازي کامپيوتري سيستمهاي شبيهآشنايي با اصول و روش هدف:

سازي، آزمايش و اعتبارسنجي هاي شبيهسازي، توليد اعداد و مقادير تصادفي، تحليل وروديهاي شبيهسازي، گاممدل رئوس مطالب:

 سازي. مدل، تحليل خروجي شبيه

 

 (: اقتصاد مهندسيزمانهم) نيازپيش واحد 3 ريزي نگهداري و تعميراتبرنامه عنوان درس:

 نگهداري هايسياست سازيبهينه و ريزي برنامه هايو روش. تعميرات و نگهداري امور ريزيبرنامه علمي يهاشيوه با آشنايي هدف:

  تعميرات و

يابي، مودارهاي عيبن، انواع فني پشتيباني مدارک و اطالعات و فني هايبازرسي نتريزي برنامه واحد وظايف رئوس مطالب:

 موازي،) مرکب هايسيستم ناطمينا افتادگي، قابليت کار از الگوي و صنعتي هايسيستم عمر چرخه خرابي ايلحظه سرعت محاسبه
 و پيشگيرانه، نگهداري تعمير دو نبي زماني فاصله سازيمتوالي، بهينه-موازي هايسيستم بهينه ، طرح(و نظاير آن مختلط متوالي،

 نت.هاي صف در سازي و سيستمفراگير، کاربرد شبيه ور بهره تعميرات

 

 ، آمار1ريزي و کنترل موجودي برنامه(: زمانهم) نيازپيش واحد 3  2ريزي و کنترل موجودي برنامه عنوان درس:

 مهندسي

ه موقع هاي احتمالي در موجودي با جزييات بحث و بررسي خواهد شد ضمن آنکه به مباحث مرتبط با توليد بدر اين درس مدل هدف:

هاي موجودي هم پرداخته خواهد شد همچنين به موجودي چند اليه هم اشاره و در باره کليات آن مطالبي ارائه سازي سيستمو شبيه
 شد سته هم بررسي خواهدهاي با تقاضاي وابگردد. مدلمي

 با آشنايي توزيع، هايسيستم، وابسته تقاضاي، ايدوره تک هايمدل، احتمالي موجودي کنترل هايمدل آشنايي با رئوس مطالب:

 .تجميعي موجودي کنترل هايسيستم مسائل درک موجودي، هايسيستم سازيشبيه و هاموجودي گذاريقيمت هايروش
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 هانويسي کامپيوتر، تحليل سيستم(: برنامهزمانهم) نيازپيش واحد 3 هاي اطالعات مديريتسيستم عنوان درس:

 هاي اطالعاتيآشنايي با سيستم اطالعاتي، انواع سيستم هدف:

، هاي اطالعاتياط سازمان با سيستمارتب، هاي اطالعاتيسيستم مفاهيم کليدي داده و، ظهور عصر دانش و اطالعات رئوس مطالب:

 ي.ايجاد کسب و کار الکترونيکو  هاي اطالعاتييکپارچگي سيستم، هاي اطالعاتي در سازمانانواع سيستم

 

 1سازي (: بهينهزمانهم) نيازپيش واحد 3 ريزي حمل و نقل و لجستيکبرنامه عنوان درس:

ريزي هاي مختلف برنامهها و مدلشود. مفاهيم، روشريزي حمل و نقل پرداخته ميدر اين درس به موضوع مهندسي و برنامه هدف:

ريزي، ديريت، برنامهاز جمله موضوعات درس است. مهندسي حمل و نقل کاربرد اصول علمي در موضوعات مختلف حمل و نقل شامل م
ي لجستيک نيز با تمرکز بر موضوع است. اين درس به حمل و نقل کاال و مفاهيم مهندس هاي حمل و نقلطراحي و توسعه سيستم

 شود. هاي رياضي در حمل و نقل کاال توجه ميريزي و کاربرد مدلبرنامه

يند ريزي حمل و نقل، فرآريزي حمل و نقل و لجستيک، مباني نظري مورد استفاده در برنامهبرنامهآشنايي با درس  رئوس مطالب:

هاي توزيع سفر، مفاهيم لجستيک و زنجيره تامين، بيني سفر، مروري بر مدلهاي پيشريزي حمل و نقل شهري، مروري بر مدلبرنامه
ريزي ميان و بلندمدت در حوزه حمل هاي تفکيک طرق و تخصيص مسير، برنامهريزي حمل و نقل کاال، مروري بر مدلفرآيند برنامه

 هاي حمل و نقل.سيستمونقل، ارزيابي بهبود 

 نويسي کامپيوتر، آمار مهندسي(: برنامهزمانهم) نيازپيش واحد 3 تحليل داده و اطالعات عنوان درس:

 هاهاي سازماندهي و تحليل دادهآشنايي با مفهوم داده، اطالعات و دانش، روش هدف:

هاي مکاني ها، تحليل دادهسازي دادهمحور، عينيگيري دادهها با رويکرد با ناظر و بدون ناظر، تصميميادگيري از داده رئوس مطالب:

 هاي حجيم.دهگيري عملکرد، تحليل داو زماني، طراحي داشبورد و سيستم اندازه
 

و نويسي فني و گزارشروش تحقيق (: زمانهم) نيازپيش واحد 3 ژهپرو :درس عنوان

 واحد ۱۰۰گذراندن 

 انجام يک تحقيق در حوزه مهندسي صنايع با راهنمايي يکي از اعضاي هيات علمي دانشکده هدف:

 سرفصل مصوب وزارت علوم رئوس مطالب:

 

، اقتصاد مهندسي يا 1سازيبهينه (:مان)هم ز نيازپيش واحد 3 گيريمباني تصميم عنوان درس:

 همزمان

شنايي با مباني، هدف: صميم آ ست. در اين درس گيري مفاهيم و کاربردهاي ت صميما شرايط عدم قطعيت در يک و چند ت گيري در 

گيري گيري در چرخه حل مساله و تقويت تصميماهميت تصميمهاي کمي به گيرد. در کنار مفاهيم و مدلمعيار مورد بررسي قرار مي
 شود. استراتژيک نيز پرداخته مي

مروري بر ابزارهاي ، عدم قطعيت در شـــرايطگيري تصـــميم، گيرياهيم پايه تصـــميمفتعاريف و مآشـــنايي با  رئوس مطالب:

صميم صمي، گيريت شرايط بدون داده مت صمي، گيري در  ستفاده از معيار گيري بمت صميبيزا ا شين و م، تحليل ت گيري با اطالعات پي
)آشــنايي با روش  گيري با چند معيارممروري بر تصــميگيري، گيري براي بهبود تصــميمپســين، ارزش اطالعات کامل، ارزش نمونه

گيري اتبي( و مروري بر تصــميمله مرفرآيند تحليل ســلســ آشــنايي با روشريزي آرماني، برنامهآشــنايي با روش معيار ســرتاســري، 
 استراتژيک.
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 هاي اختياريبسته -د

 

 بسته مهندسي صنايع

 

حسابداري،  اقتصاد مهندسي، اصول (:زمانهمنياز )پيش واحد 3 طراحي ايجاد صنايع عنوان درس:

 ريزي واحدهاي صنعتيطرح

 تجزيه و مالي تحليل فني، تحليل بازار، تحليل حوزه چهار در صنعتي هاي پروژه سنجي امکان روش با دانشجو درس اين در هدف:

 دهد.مي گردد و به صورت عملي يک پروژه امکانسنجي را تحت هدايت استاد انجاممي آشنا اقتصادي تحليل و

، چارچوب دنيا مديريت کسب و کارهاي کوچک در ايران و، تاريخچه پردازيفرصت/ ايده تعاريف امکان سنجي/ رئوس مطالب:

و ظرفيت اقتصادي  بيني و تعيين سهم بازارهاي پيشانواع روش، آشنايي با مفاهيم تحليل بازار(، BPکلي طرح کسب و کار )

 وسنجي، تعيين تعداد نيروي انساني، آشنايي با نحوه انجام مراحل ظرفيت، مفاهيم طراحي کارخانهبررسي فني و آشنايي با  ، طرح
يي با نحوه محاسبه آشنا، عات بخش فنيالآشنايي با نحوه استخراج اطالعات مالي بر اساس اط، نمودارهاي مختلف جريان مواد

ي، صورت حساب سود و ، ترازنامه نويسهاي ماليصورتشنايي با ، آبهاي تمام شده ودر گردش  ثابت و محاسبه سرمايه ،استهالک

، و مرور IRR  ،ROR يينهاي مالي، تعتعيين نقطه سربه سر توليد، تعيين نسبت، زيان، صورت جريان نقدينگي ساليانه و دوره اي
 .هاي دانشجويي و رفع موانعپروژه

 

 

 مهندسي فاکتورهاي انساني  عنوان درس: واحد 3 (: ارزيابي کار و زمانزمانهم) نيازپيش

اشين، طراحي ارگونوميک محيط کار و م-هاي انسانآشنايي مقدماتي با مهندسي فاکتورهاي انساني، شامل ارزيابي سيستم هدف:

 هاي کاريشيفت

و عضله، فيزيولوژي کار شامل بررسي  عضالني و عصب-فيزيولوژي انساني شامل فيزيولوژي دستگاه اسکلتي رئوس مطالب:

هاي حمل بار، شرايط ارگونوميک محيطي شامل نور، صدا، صدمات هاي بدن انسان، فيزيولوژي خستگي، روشها و محدوديتتوانايي
 فت کاري.ضالتي، کار استاتيک و کار ديناميک، طراحي شيع-اسکلتي
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 ن(: اصول مديريت و سازمازمانهم) نيازپيش واحد 3 وريمديريت کيفيت و بهره عنوان درس:

شود هاي پيگيري کيفيت در فرآيندها است. در اين درس تالش ميآشنايي دانشجويان با سير تحوالت مفهوم کيفيت و شيوه هدف:

سازمانگيري و بهبود بهرهضمن ارايه مفاهيم اندازه صاً ها، اقدامات موثري که در ژاپن براي بهبود بهرهوري در  صو صنايع )خ وري 
نگ، جوران و کرازبي پرداخته ه است تحليل گردد. از اين منظر به بررسي آراي دانشمنداني نظير دميسيستم توليدي تويوتا( انجام شد

کايزن( در ژاپن تشـــريح ميمي فاهيم و روششـــود و جنبش بهبود مســـتمر ) به م يت گردد. در اين درس  ظام کيف هاي اجرايي ن
 گردد.ها ارايه مياگير در سازمانفرهايي براي استقرار مديريت کيفيت فراگير)جامع( اشاره شده و مدل

وري جامع، کايزن يا بهبود مستمر، گيري بهرهوري، نظام اندازه، معرفي چرخه بهرهآشنايي با درس مديريت کيفيت رئوس مطالب:

شنايي با نظام هاي بهبود کيفي در ژاپن، آهاي جنبشوري در ژاپن، گمبا کايزن و عناصر ساختاري آن، آموزههاي بهبود بهرهنظام
هاي اجرايي مديريت کيفيت فراگير )الگوي هفت ت و نظام پياده شده توليدي تويوتا، آشنايي با مفاهيم مديريت کيفيت فراگير، روش

هاي مهندسي تم، آشنايي با فرآيندگرايي و سيس2000ويرايش  9000ايراني(، آشنايي با استاندارد مديريت کيفيت ايزو  در يک سازمان
 ت.کيفي

 

 دمهندسياقتصا، (: اصول حسابداريزمانهم) نيازپيش واحد 3 مالي شرکتي عنوان درس:

 هااي شرکتسرمايه بنديو بودجه مالي منابع تامين هايشيوه مالي شرکتي، مفاهيم با آشنايي هدف:

ريزي بلندمدت مالي، معرفي بازارهاي مالي هاي مالي و برنامههاي مالي و جريان نقدي، تحليل صورتحسابصورت رئوس مطالب:

بندي سرمايه اي، ريسک و بازده، ساختار سرمايه و سياست توزيع سود گذاري سهام و اوراق قرضه، بودجهو ابزارهاي مالي، ارزش
 اه مدت و مديريت وجوه نقد.نقدي، تامين مالي بلندمدت، تامين مالي کوت

 

 نويسي کامپيوتربرنامه(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 بازاريابي تحليلي عنوان درس:

 هاهاي بازاريابي مبتني بر تحليل دادهآشنايي با روش هدف:

هاي بندي و هدفگذاري، تحليل رسانهگذاري، بخشهاي قيمتبينانه، تئوريهاي بازار، تحليل پيشتحليل داده رئوس مطالب:

 حصول جديد مهاي تحليل مشتري، تحليل اجتماعي، ارزش طول عمر مشتري، نظريه

 

 

  

 سازمان اصول مديريت و(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 ريزي و توسعه منابع انسانيبرنامه عنوان درس:

 و آموزش، شغل ليلتح و تجزيه ريزي، برنامه فرايند جمله از انساني منابع مديريت يهازيرسيستم و مباني با آشنايي هدف:

 گذاري شده است. هاي توسعه منابع انساني، در اين درس هدفآشنايي با مفاهيم و مدل عملکرد، بهسازي،ارزيابي

، مديريت استعداد، کارمنديابي و انتخاب ،سانيريزي نيروي انبرنامه ،بندي مشاغلطبقهو تجزيه و تحليل شغل کليات،  رئوس مطالب:

 وري منابع انساني.، بهرههاي حقوق و دستمزدنظريه، ارزيابي عملکرد، آموزش و توسعه منابع انساني
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 اصول مديريت و سازمان  :(زمانهم) نيازپيش واحد 3 ريزي استراتژيکمديريت و برنامه عنوان درس:

 هاها و سازمانهاي استراتژي براي شرکتراهنماي تدوين، اجرا و ارزيابي برنامه :هدف

ها، تحليل محيط دور و ها و ضعفمروري کلي بر مفاهيم مديريت استراتژيک، شناخت وضع موجود و تحليل قوت :مطالب رئوس

ها و عوامل کليدي موفقيت، درخت انداز، مأموريت و اصول ارزشي، تدوين استراتژيتدوين چشمنزديک، تجزيه و تحليل ذينفعان، 
ها و اهداف کم، آشنايي با کارت امتيازي متوازن، ساختار ها، شاخصيابي فرايندها، تدوين برنامهواقعه و شاخه فرايند، شناخت و عارضه

 کالن و مديريت بر اجرا.

 

 واحد ۸۰گذراندن  (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 و طراحي کسب و کارکارآفريني  عنوان درس:

 هاي مهندسيکارآفريني و راه اندازي کسب و کارهاي نوآورانه ويژه دانشجويان رشتهي نمباآشنايي با  :هدف

توسعه کارآفريني، مفاهيم هاي کارآفريني، عوامل موثر بر کارآفريني، راهکارهاي هاي کارآفرينان، فرآيندو مدلويژگي :مطالب رئوس

هاي خالق، عوامل موثر در ايجاد و توسعه خالقيت فردي و هاي افراد خالق و سازمانهاي خالقيت، فرآيند خالقيت، ويژگيتئوري
 رندب، ثبت اختراع و هاي کسب و کارهاي نوآورانهسازماني، موانع خالقيت، مدل

 

 1اضي ري (::زمانهم) نيازپيش واحد 2 آزمايشگاه اندازه گيري دقيق و کنترل کيفيت عنوان درس:

 گيريندازهاهاي مترولوژي و تحليل سيستم آشنايي عملي با ابزارها و روش هدف:

هاي اندازه گيري پيشرفته مانند کار با ابزارهاي اندازه گيري عمومي مانند کوليس، ميکرومتر و ساعت و ...، کار با ابزاررئوس مطالب:

 تحليل سيستم اندازه گيري. جهت MSAهاي اندازه گيري، آشنايي با مبحث و دوربين CMMسايه نگار، 

 

 ارزيابي کار و زمان (:زمانهم) نيازپيش واحد 1 آزمايشگاه ارزيابي کار و زمان عنوان درس:

 آشنايي عملي با مباحث مطروحه در درس ارزيابي کار و زمان هدف:

نجي، براي زمان س MTMو  Basic Mostو  Stop Watchهاي رسم نمودارهاي مهندسي، اجراي روش رئوس مطالب:

 activity samplingآشنايي با روشهاي مطالعه کار مانند روش 

 

 1بزار (: کارگاه ماشين ازمانهم) نيازپيش واحد 1 2کارگاه ماشين ابزار  عنوان درس:

 آشنايي علمي و عملي با ماشين صفحه تراشي، ماشين فرز، ماشين سنگ زني هدف:

 سرفصل مصوب وزارت علوم رئوس مطالب:
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 کامپيوتر نويسيبرنامه (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 مباني طراحي الگوريتم عنوان درس:

 شود. هاي کامپيوتري براي حل مسايل به ويژه مسايل حوزه مهندسي صنايع پرداخته ميدر اين درس به طراحي و تحليل الگوريتم هدف:

ت جواب، جستجوي در پهنا، حوزه طراحي الگوريتم، آشنايي با شبه کد، تعاريف و مفاهيم پايه، ساختار درخآشنايي با  رئوس مطالب:

نواع مختلف روش حل مساله جستجو در عمق، درخت پوشاي کمينه، تحليل پيچيدگي محاسباتي الگوريتم، کارايي الگوريتم، آشنايي با ا
گرد )بک تراکينگ(، شاخه و هاي معروف نظير تقسيم و غلبه، حريصانه )گريدي(، عقبو فرآيند طراحي الگوريتم، آشنايي با الگوريتم

 ها. چيدگي آنهاي مناسب و پيکران، آشنايي با مسايل معروف مهندسي صنايع و الگوريتم

 

 - (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 عمومي شيمي :عنوان درس

 آشنايي با ساختمان اتم، ترموشيمي، نظريه کوانتومي، گازها هدف:

 سرفصل مصوب وزارت علوم رئوس مطالب:

 

 2رياضي  (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 نعتي، توليدي و انرژيص-هاي مکانيکيسيستم عنوان درس:

 هاي انرژيوليدي و سيستمتهاي مکانيکي، صنعتي و آشنايي با انواع سيستم هدف:

هاي توليد، توزيع و مصرف هاي خدماتي، سيستمهاي ساخت و توليد، سيستمهاي مکانيکي و صنعتي، سيستمسيستم رئوس مطالب:

 انرژي.
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 بسته مديريت اجرايي

 

 اصول مديريت و سازمان  :(زمانهم) نيازپيش واحد 3 ريزي استراتژيکمديريت و برنامه عنوان درس:

 هاها و سازمانهاي استراتژي براي شرکتراهنماي تدوين، اجرا و ارزيابي برنامه :هدف

ها، تحليل محيط دور و ها و ضعفمروري کلي بر مفاهيم مديريت استراتژيک، شناخت وضع موجود و تحليل قوت :رئوس مطالب

ها و عوامل کليدي موفقيت، درخت انداز، مأموريت و اصول ارزشي، تدوين استراتژينزديک، تجزيه و تحليل ذينفعان، تدوين چشم
ها و اهداف کم، آشنايي با کارت امتيازي متوازن، ساختار ها، شاخصندها، تدوين برنامهيابي فرايواقعه و شاخه فرايند، شناخت و عارضه

 کالن و مديريت بر اجرا.

 

 

 نويسي کامپيوتربرنامه(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 بازاريابي تحليلي عنوان درس:

 هاهاي بازاريابي مبتني بر تحليل دادهآشنايي با روش هدف:

هاي گذاري، تحليل رسانهبندي و هدفگذاري، بخشهاي قيمتبينانه، تئوريهاي بازار، تحليل پيشتحليل داده رئوس مطالب:

 محصول جديد.  هاي تحليل مشتري، تحليلاجتماعي، ارزش طول عمر مشتري، نظريه

 

  

 ناصول مديريت و سازما (:زمانهم) نيازپيش واحد 3 وريمديريت کيفيت و بهره عنوان درس:

شود هاي پيگيري کيفيت در فرآيندها است. در اين درس تالش ميآشنايي دانشجويان با سير تحوالت مفهوم کيفيت و شيوه هدف:

سازمانگيري و بهبود بهرهضمن ارايه مفاهيم اندازه صاً ها، اقدامات موثري که در ژاپن براي بهبود بهرهوري در  صو صنايع )خ وري 
نگ، جوران و کرازبي پرداخته ه است تحليل گردد. از اين منظر به بررسي آراي دانشمنداني نظير دميسيستم توليدي تويوتا( انجام شد

کايزن( در ژاپن تشـــريح ميمي فاهيم و روششـــود و جنبش بهبود مســـتمر ) به م ظام کيفيت گردد. در اين درس  هاي اجرايي ن
 گردد.ها ارايه مياگير در سازمانفرهايي براي استقرار مديريت کيفيت فراگير)جامع( اشاره شده و مدل

وري جامع، کايزن يا بهبود مستمر، گيري بهرهوري، نظام اندازه، معرفي چرخه بهرهآشنايي با درس مديريت کيفيت رئوس مطالب:

شنايي با نظام هاي بهبود کيفي در ژاپن، آهاي جنبشوري در ژاپن، گمبا کايزن و عناصر ساختاري آن، آموزههاي بهبود بهرهنظام
هاي اجرايي مديريت کيفيت فراگير )الگوي هفت ت و نظام پياده شده توليدي تويوتا، آشنايي با مفاهيم مديريت کيفيت فراگير، روش

هاي مهندسي تم، آشنايي با فرآيندگرايي و سيس2000ويرايش  9000ايراني(، آشنايي با استاندارد مديريت کيفيت ايزو  در يک سازمان
 ت.کيفي
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 دمهندسياقتصا، (: اصول حسابداريزمانهم) نيازپيش واحد 3 مالي شرکتي عنوان درس:

 هااي شرکتسرمايه بنديو بودجه مالي منابع تامين هايشيوه مالي شرکتي، مفاهيم با آشنايي هدف:

ريزي بلندمدت مالي، معرفي بازارهاي مالي هاي مالي و برنامههاي مالي و جريان نقدي، تحليل صورتحسابصورت رئوس مطالب:

بندي سرمايه اي، ريسک و بازده، ساختار سرمايه و سياست توزيع سود گذاري سهام و اوراق قرضه، بودجهو ابزارهاي مالي، ارزش
 اه مدت و مديريت وجوه نقد.نقدي، تامين مالي بلندمدت، تامين مالي کوت

 

 ناصول مديريت و سازما(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 ريزي و توسعه منابع انسانيبرنامه عنوان درس:

 و آموزش، شغل ليلتح و تجزيه ريزي، برنامه فرايند جمله از انساني منابع مديريت يهازيرسيستم و مباني با آشنايي هدف:

 گذاري شده است. هاي توسعه منابع انساني، در اين درس هدفآشنايي با مفاهيم و مدل عملکرد، بهسازي،ارزيابي

، مديريت استعداد، کارمنديابي و انتخاب ،سانيريزي نيروي انبرنامه ،بندي مشاغلطبقهو تجزيه و تحليل شغل کليات،  رئوس مطالب:

 وري منابع انساني.، بهرهو دستمزد هاي حقوقنظريه، ارزيابي عملکرد، آموزش و توسعه منابع انساني

 

 واحد ۸۰گذراندن  زمان(:)هم نيازپيش واحد 3 کارآفريني و طراحي کسب و کار عنوان درس:

 هاي مهندسيي کارآفريني و راه اندازي کسب و کارهاي نوآورانه ويژه دانشجويان رشتهنآشنايي با مبا هدف:

يم هاي کارآفريني، عوامل موثر بر کارآفريني، راهکارهاي توسعه کارآفريني، مفاهفرآيندو مدلهاي کارآفرينان، ويژگي رئوس مطالب:

هاي خالق، عوامل موثر در ايجاد و توسعه خالقيت فردي و هاي افراد خالق و سازمانهاي خالقيت، فرآيند خالقيت، ويژگيتئوري
 رندببت اختراع و ، ثهاي کسب و کارهاي نوآورانهسازماني، موانع خالقيت، مدل

 

 75ندن ، گذراحسابدارياصول (: زمانهم) نيازپيش واحد 3 دحقوق و دستمزپرداخت هاي سيستم عنوان درس:

 واحد

 شده است.  رفتهگدر نظر  سازمان پرداخت حقوق و دستمزد در مفاهيم و ارکان مرتبط با  در اين درس آشنايي با هدف:

بندي مشاغل، ريزي نيروي انساني مورد نياز، ارزيابي طبقهسازمان و وظايف سازماني، برنامهآشنايي با ريف، اتع کليات و رئوس مطالب:

هاي شناسايي و بهبود روش هاي پرداخت مزدهاي تشويقي،هاي حقوق و دستمزد، سيستم و روشانتخاب و استخدام و آموزش، سيستم
 اعي و سازمان امور استخدامي کشور.اجتمهاي انجام کار، مروري بر قوانين کار و تامين روش
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 هاي اطالعاتيبسته سيستم

 

 کامپيوتر نويسي(: برنامهزمانهم) نيازپيش واحد 3 افزارمهندسي نرم عنوان درس:

افزار، کيفيت نرم افزار، مديريت هاي توسعه نرمافزار، روشافزار شامل دوره عمر نرمآشنايي با مباني و کاربردهاي مهندسي نرم هدف:

 افزاري و نظاير آن.هاي نرمپروژه

افزار)از ساخت نرم وندهاي کامپيوتري، فرارافزار در توليد سيستمعريف مهندسي نرم افزار، نقش و اهداف مهندسي نرمت رئوس مطالب:

هاي طراحي نرم افزار)عملکردگرا، ت سيستم، روشهاي چرخه حياافزار، مدلسازي(، فراروند ايجاد نرمتعيين مشخصات تا پياده
فزار(، رنامه نويسي در توليد نرم اسازي، مالحظات زبان بات پيادهحظافزار)مالسازي نرمپياده گرا(، استراتژهايگرا، شيفراروندگرا، داده

زدائي و هاي اشکالوشرهاي مستندسازي، آزمايش و وارسي و تشخيص اعتبار نرم افزار، صحت و قابليت اطمينان نرم افزار، روش
د را داشته باشند، معرفي ابزارهاي پشتيباني، ه قابليت استفاده مجدي کطورهافزار بدفاع در مقابل بروز اشکال، بهبود کارائي، طراحي نرم

 افزار و اعمال تغييرات، ملزومات محيطي توليد نرم افزار)ابزارهاي کمک به طراحي،استفاده مجدد نرم افزارها، نگهداري و توسعه نرم

 ها.CASE Toolsي از برخابزارهاي کمک به پياده سازي و ابزارهاي کمک به آزمايش و وارسي(، معرفي 

 

 ها(: تحليل سيستمزمانهم) نيازپيش واحد 3 مدلسازي و پايگاه داده عنوان درس:

 سازي و مديريت پايگاه دادهآشنايي با اصول مدل هدف:

سازي اي، پردازش و بهينهگرا، طراحي پايگاه داده رابطهي شي، طراحERDاي، مدل ها، مدل رابطهسازي دادهمدل رئوس مطالب:

 .No SQLو  SQLکوئري، مديريت تراکنش، مفاهيم 

 

 نويسي کامپيوتر، آمار مهندسي(: برنامهزمانهم) نيازپيش واحد 3 هوش مصنوعي عنوان درس:

 آشنايي با مفاهيم هوش مصنوعي هدف:

ازي، منطق ستکاري، الگوريتمهاي جستجوي فراابهاي جستجوي ابتکاري، روشمصنوعي، روش اي بر هوشمقدمه رئوس مطالب:

 اي، منطق فازي، شناسايي الگو، يادگيري ماشين.گزاره

 

 هال سيستم(: اصول حسابداري، تحليزمانهم) نيازپيش واحد 3 ونيکيالکتر هاي پرداختسيستم عنوان درس:

 يهاي پرداخت الکترونيکسيستمو  خدمات جبران و دستمزد با مديريتآشنايي  هدف:

سيستم جبران ، زينه زندگي و تورمهمحاسبه شاخص ، هاي حقوق و دستمزدنظريهکليات مديريت منابع انساني،  رئوس مطالب:

الکترونيکي، هاي پرداخت سيستمهاي حقوق و دستمزد. تم. سيسهاي پرداخت مزدروش، هاي عملکردي و تشويقيپرداخت، خدمات
 هاي پرداخت ماليات .قل و لجستيک، سيستمنهاي پرداخت حمل و هاي پرداخت سالمت، سيستمسيستم
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 نويسي کامپيوتر، آمار مهندسي(: برنامهزمانهم) نيازپيش واحد 3 تحليل و هوشمندي کسب و کار عنوان درس:

 آشنايي با مفاهيم هوشمندي و تحليل کسب و کار هدف:

هاي تحليلي، هوش کسب (، مکعبData martاده، غرفه داده )د، طراحي انبار ETLمحور، سامانه گيري دادهتصميم مطالب:رئوس 

 کاوي.سازي و تحليل تجويزي، دادهبينانه، بهينهو کار آنالين، تحليل توصيفي، تحليل پيش

 

 کامپيوتر نويسيبرنامه(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 مباني طراحي الگوريتم عنوان درس:

 شود. هاي کامپيوتري براي حل مسايل به ويژه مسايل حوزه مهندسي صنايع پرداخته ميدر اين درس به طراحي و تحليل الگوريتم هدف:

ت جواب، جستجوي در پهنا، حوزه طراحي الگوريتم، آشنايي با شبه کد، تعاريف و مفاهيم پايه، ساختار درخآشنايي با  رئوس مطالب:

نواع مختلف روش حل مساله جستجو در عمق، درخت پوشاي کمينه، تحليل پيچيدگي محاسباتي الگوريتم، کارايي الگوريتم، آشنايي با ا
گرد )بک تراکينگ(، شاخه و هاي معروف نظير تقسيم و غلبه، حريصانه )گريدي(، عقبو فرآيند طراحي الگوريتم، آشنايي با الگوريتم

 ها. چيدگي آنهاي مناسب و پيکران، آشنايي با مسايل معروف مهندسي صنايع و الگوريتم

 

 يتاطالعات مدير هاي(: سيستمزمانهم) نيازپيش واحد 3 هاي اطالعاتي توزيع شدهسيستم عنوان درس:

 هاي اطالعاتي توزيع شدهآشنايي با سيستم هدف:

هاي توزيع شده، سيم، طراحي و اجراي سيستمهاي بيهاي کامپيوتري، شبکههاي کامپيوتري، مفاهيم شبکهسيستم رئوس مطالب:

هاي ماشينهاي سنجش و پايش از راه دور، هاي اجتماعي(، سيستمهاي مديريت فايل و محتوي )کامپيوتر، موبايل و شبکهسيستم
 هاي شهر هوشمند .مجازي، رايانش ابري، اينترنت اشيا، نمايش و تحليل داده
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 هاي توليدي و خدماتيبسته سيستم
 

 توليد هاي(: روشزمانهم) نيازپيش واحد 3  توليدي نوين هايسيستم :درس عنوان

 شوندهاي نويني که براي پشتيباني توليد و خدمات گمارده ميها و فناوريآشنايي با سيستم هدف:

توليد  هايها، تکنولوژي گروهي، سيستمکنترل عددي، ربات هايجديد توليدي از قبيل سيستم هايمعرفي سيستم رئوس مطالب:

پشتيبان توليد از  هايتمحمل و نقل اتوماتيک آشنايي با سيس ايهتوليد اتوماتيک، سيستم هايانعطاف پذير، توليد سلولي، سيستم
 هايريزي منابع سازمان، فناوريبرنامه هايريزي فرايندها، مهندسي همزماني، توليد بهنگام، توليد ناب و چابک، سيستمقبيل: برنامه

 تر، توليد ابري و کارخانه مجازي.نولوژي، توليد کامپيوبعدي، بيوتکنولوژي، نانوتک 3 هاينوين توليد از جمله: ساخت افزايشي و پرينتر

 

 -(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 مباني توليد سبز و توسعه پايدار عنوان درس:

 آشنايي با فرايندهاي توليد پاک و سبز، معرفي اصول و اهميت توسعه پايدار هدف:

هاي مرتبط با ژي و فناوريمقدمه اي بر توليد ناب و سبز و اهميت از بين بردن ضايعات در توليد، اهميت منابع انر رئوس مطالب:

ها، تاريخچه توسعه پايدار، استانداردها در توسعه پايدار و پذيري اجتماعي شرکتتوليد سبز، آشنايي با سه رکن پايداري، مسئوليت
 ارزيابي چرخه عمر محصول.

 

 -(: زمانهم) نيازپيش واحد 3 محيط زيست  ايمني و، بهداشت ن درس:عنوا

 (HSEمحيط زيست ) ايمني و، آشنايي عملي با مباحث مرتبط با بهداشت هدف:

اهداف  ها وگي، ويژHSE مديريت يهابرنامه (، الزامHSEمحيط زيست ) ايمني و، مباحث بهداشت طرح تاريخچه رئوس مطالب:

 هايه و روشفاجع و سانحه خطر حادثه . شناساييHSE، مديريت ريسک و HSEسيستم  ، مميزيHSE سيستم استقرار مزاياي و

 هابيماري ،کار محيط آور يانز عوامل ارزيابي و کار، شناسايي بهداشت دهنده تشکيل يهابحران، مولفه مديريت ،از بروز آنها پيشگيري

 پايدار. محيطي و توسعه زيست آنها، مديريت از يريپيشگ کلي کار و اصول با عوارض مرتبط و

 

 مهندسي فاکتورهاي انساني  عنوان درس: واحد 3 (: ارزيابي کار و زمانزمانهم) نيازپيش

اشين، طراحي ارگونوميک محيط کار و م-هاي انسانآشنايي مقدماتي با مهندسي فاکتورهاي انساني، شامل ارزيابي سيستم هدف:

 هاي کاريشيفت

و عضله، آنتروپومتري، فيزيولوژي کار شامل  عضالني و عصب-فيزيولوژي انساني شامل فيزيولوژي دستگاه اسکلتي رئوس مطالب:

هاي حمل بار، شرايط ارگونوميک محيطي شامل نور، صدا، هاي بدن انسان، فيزيولوژي خستگي، روشها و محدوديتبررسي توانايي
 کار ديناميک، طراحي شيفت کاري و طراحي ايستگاه کاري. ويک عضالتي، کار استات-صدمات اسکلتي
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 1سازي بهينه (:زمانهمنیاز )پیش واحد 3 هاي خدماتيسيستم عنوان درس:

 ريزي و مديريت در اين صنايعآشنايي اوليه با خدمت و صنايع مرتبط با آن به منظور ايفاي نقش برنامه هدف:

ريت خدمات، آشنايي با مفهوم خدمت، انواع صنايع خدماتي، فرق خدمت و کاال، علوم خدمات، طراحي خدمات، مدي رئوس مطالب:

هاي خدمات وابسته به حوزه توليد ) خدمات پس از وکارهاي خدماتي، سيستمهاي کسبهاي خدماتي، مشخصهها و سازمانسيستم

ات سالمت، ل در محل(، خدمات تکنولوژي اطالعات، خدمات مشتريان، خدمفروش مانند گارنتي و وارانتي، خدمات توزيع، تحوي

هاي سالمت، خدمات مالي، خدمات مهندسي، خدمات در خانه، صنعت گردشگري، صنعت سرگرمي، صنعت حمل و نقل، مراقبت

هاي يريت درآمد، مدلگذاري خدمات، مدطراحي شبکه خدمات، زنجيره تامين خدمات، کيفيت در خدمات، بازاريابي خدمات، قيمت

 .الذکررياضي پايه مرتبط با مباحث فوق

 

 کامپيوترنويسي برنامه (:زمانهمنیاز )پیش واحد 3 يوکار الکترونيککسب عنوان درس:

 نايعصريزي و مديريت در اين وکارهاي الکترونيک به منظور ايفاي نقش برنامهآشنايي اوليه با کسب  هدف:

ها و وکارها،  فرصتهاي اين کسبوکارهاي الکترونيک، تجارت الکترونيک، صنايع مرتبط، مشخصهآشنايي با کسب رئوس مطالب:

وکارهاي هاي موجود براي کسباردها و پروتکلوکار الکترونيکي، استاندهاي کسبوکارهاي الکترونيک، مدلهاي کسبچالش

افزار فناوري اطالعات مورد نياز، بانکداري الکترونيک، بازاريابي زار و نرمافهاي مرتبط، آشنايي با سختالکترونيک، زيرساخت

وکار الکترونيک، مالکيت حقوق معنوي و هاي مالي کسبهاي پرداخت الکترونيکي ، حکومت الکترونيک ، مدلالکترونيکي، سيستم

براي بازاريابي و فروش الکترونيک،  زارهاي گوگل(هاي اجتماعي و اباخالق مرتبط، ابزارهاي فناوري اطالعات موجود )مانند شبکه

هاي نرم افزاري، آشنايي هاي مجازي و گسترده در سطح جهان، چگونگي دستيابي به راه حلاصول و ابزارهاي مدرن براي کار در تيم

ينترنت اشيا، رايانش ابري، کالن ريزي پيشرفته، انقالب صنعتي چهارم )اهاي برنامهستمريزي منابع شرکت و سيافزارهاي برنامهبا نرم

 .کننده(، انجام يک پروژه عملي مرتبط با اين حوزهکارهاي مختلداده و کسب

 

 واحد ۸۰گذراندن  زمان(:)هم نيازپيش واحد 3 کارآفريني و طراحي کسب و کار عنوان درس:

 هاي مهندسيدانشجويان رشته ي کارآفريني و راه اندازي کسب و کارهاي نوآورانه ويژهنآشنايي با مبا هدف:

هاي کارآفريني، عوامل موثر بر کارآفريني، راهکارهاي توسعه کارآفريني، مفاهيم هاي کارآفرينان، فرآيندو مدلويژگي رئوس مطالب:

فردي و جاد و توسعه خالقيت هاي خالق، عوامل موثر در ايهاي افراد خالق و سازمانهاي خالقيت، فرآيند خالقيت، ويژگيتئوري
 رندب، ثبت اختراع و هاي کسب و کارهاي نوآورانهسازماني، موانع خالقيت، مدل
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 هاي يک مهندس صنايعاهداف و قابليت – 1پيوست 

هاي يک فارغ التحصيل مهندسي صنايع به کمک سايت فهرست تفصيلي اهداف و قابليت

https://www.onetonline.org/link/summary/17-2112.00 .در ادامه آورده شده است 

 

 ه باشد: ها را داشتصنايع بايستي توانايي رسيدن به آنمهندسي التحصيل اهدافي که يک فارغ

 ت يا محصوالت اي از عمليات براي ساخت و مونتاژ قطعاريزي و ايجاد دنبالهبرنامه -1

 هاي توليدبازنگري برنامه توليد، مشخصات فني و سفارشات براي به دست آوردن دانش روش -2

 هاحي محصول بر هزينهگيري اثرات تغييرات طراهاي صرفه جويي در هزينه و اندازههاي توليد، روشبرآورد هزينه -3

 وريکان تجهيزات و مواد براي حداکثر کردن بهرهطراحي کردن فضاي کاري، م -4

 ايجاد ارتباط با مديريت و کاربر به منظور توسعه استانداردهاي توليد و طراحي -5

 برداري از مواد، تسهيالت و پرسنلهايي براي بهبود بهرهتوصيه روش -6

اي آناليز هزينه براي هسيستم هاي توليد، توسعه استانداردهاي به کارگيري نيروي کار و همچنين توسعهتوسعه روش -7

 گيري بهتر از کارکنان و تسهيالتبهره

رکنان و استانداردهاي هاي آماري و اجراي محاسبات رياضي براي تعيين فرايندهاي توليد، نياز کابه کارگيري روش -8

 توليد

 ئوليت کارگرانها، جريان مواد، نمودار سازماني و اطالعات پروژه براي تعيين وظايف و مسمطالعه عمليات -9

 هاي توليد و فهرست سفارشات خريدکامل کردن گزارش -10

و نقل تجهيزات و الزامات  هاي توليد، جايگزيني مواد، انبار و حملبينيهاي تحويل بر اساس پيشريزي زمانبرنامه -11

 تعمير و نگهداري

 عملياتيهاي روش تعيين -12

 کارريزي برنامه براي فني مدارک و اسناد بررسي -13

 عملياتيهاي برنامه و ها طرح سازي آماده براي فني پرسنل با مشورت -14

 صنعتي توليدهاي سيستم از گرافيکيهاي ساخت مدل -15

 کيفيت کنترل مستقيمهاي فعاليت  -16

 فرآيندها يا فنيهاي روش توسعه -17

 عملکرد يا کيفيت وري،بهره بهبود براي فني فرايند تغييرات يا طراحي معرفي -18

 نظارتيهاي سازمان پيمانکاران يا کنندگان،تامين به فني اطالعات ارتباط برقراري -19

 مشتريان با هابرنامه يا و طرح مورد در بحث -20

https://www.onetonline.org/link/summary/17-2112.00
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 عملياتيهاي بندي فعاليتزمان -21

 هاسيستم يا مکانيکي تجهيزات براي نياز مورد اطالعات يا طراحي تحليل و تجزيه -22

 کاربرديهاي برنامه يا قراردادها سازيآماده -23

 هاي عملياتيگزارش تهيه -24

 ايرويه اسناد سازيآماده -25

 فني طراحي مستندسازي جزئيات  -26

 کيفيت از اطمينان براي مشخصات و ها طرح ارزيابي -27

 فني پرسنل ساير يا و مهندسي بر نظارت -28

 تست يا پژوهشيهاي پروتکل تدبير -29

 بهبود فرآيند يا طراحي سازيپياده -30

 

 هاتوانايي

رش دهد. اکثر اين هايي را در خود پرودر بخش باال يک مهندس صنايع بايستي قابليت براي نيل به اهداف تعيين شده

 تند.باشند برخي ديگر نيز مختص اهداف محدودي هسها عمومي هستند و براي همه اهداف الزم ميقابليت

 هاي نوشته شده در اسناد مرتبط با کاردرک مطلب: درک جمالت و پاراگراف -1

دن سوال در گويند، صرف وقت براي درک نکات عنوان شده و پرسيبه آن چه مردم ميگوش فعال: توجه کامل  -2

 زمان مناسب

ها حلکردن راه حل مشکالت پيچيده: شناسايي مسائل پيچيده و بررسي اطالعات مربوطه براي توسعه و ارزيابي -3

 براي رفع اين مسائل

 زينهاي جايگحلاط قوت و ضعف راهتفکر انتقادي: استفاده از منطق و استدالل براي شناسايي نق -4

 نوشتن: ارتباط موثر در نوشتن مناسب با نياز مخاطبان -5

 صحبت کردن: صحبت با ديگران براي انتقال موثر اطالعات -6

 نظارت: نظارت/ ارزيابي عملکرد خود، افراد ديگر و يا سازمان براي بهبود -7

 آنها ترينبالقوه براي انتخاب مناسبها و مزاياي اقدامات گيري: توجه به هزينهقضاوت و تصميم -8

 يادگيري سريع: يادگيري مفاهيم معلومات جديد براي حل مسائل حال حاضر و آينده  -9

 هماهنگي: هماهنگ کردن کارهاي افراد -10

 مديريت زمان: مديريت زمان خود و ديگران -11
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 آموزش: آموزش ديگران براي انجام کارها -12

غيير شرايط و عمليات بر روي نتايج اثر تچگونه بايد کار کند و چگونه که سيستم گر سيستم: تعيين اينتحليل -13

 گذاردمي

رين افراد براي کار مورد مديريت منابع انساني: برانگيختن، رشد و رهبري کردن افراد در کار و همچنين انتخاب بهت -14

 نظر

شدند يا دوباره مرتب  آن جابجا تجسم: توانايي تصور اينکه چيزي پس از آنکه تغيير مکان داد يا زماني که قطعات -15

 شدند، چگونه خواهد شد.

مانند گفتار، صدا، لمس يا )اشتراک زماني: توانايي تغيير به عقب يا جلو بين دو يا چند فعاليت يا منبع اطالعاتي   -16

 منابع ديگر(

 هاي رياضي درست براي حل يک مشکلاستدالل رياضي: توانايي انتخاب روش ها يا فرمول -17

 هايي که معني دار باشند.قياسي: توانايي بکارگيري قواعد عمومي براي مسائل خاص به منظور ايجاد پاسخاستدالل  -18

هاي اطالعات براي تشکيل قواعد يا نتايج عمومي )شامل يافتن يک رابطه استدالل استقرايي: توانايي ترکيب تکه -19

 بين رويدادهاي به ظاهر غيرمرتبط(

 بر روي يک کار در طي يک دوره زماني بدون پرت شدن حواس. تمرکز انتخابي: توانايي تمرکز -20

 کسب اطالعات: دريافت و دستيابي به اطالعات از همه منابع مرتبط -21

 حل و حل مسائل اهگيري و حل مسائل: تجزيه و تحليل اطالعات و ارزيابي نتايج براي انتخاب بهترين رتصميم -22

م افزار( براي برنامه نويسي، اي )شامل سخت افزار و نرهاي رايانهستمتعامل با کامپيوتر: استفاده از کامپيوتر و سي -23

 کار کردن با توابع، ورود اطالعات و پردازش اطالعات

زيردستان از طريق تلفن،  ايجاد ارتباط با سرپرستان همکاران يا زيردستان: ارائه اطالعات به سرپرستان همکاران و -24

 ايميل يا رودررو 

، محيط و مواد براي اد و محيط اطراف: نظارت و بررسي اطالعات به دست آمده از رويدادهانظارت بر فرايند، مو -25

 تشخيص مشکالت

 بندي، سازماندهيريزي براي اولويتف، برنامهبندي کار: توسعه اهداريزي و اولويتسازماندهي، برنامه -26

 هاي کاربردي جديدتفکر خالقانه: توسعه، طراحي و خلق برنامه -27

 بندي، محاسبه و جدول بندي اطالعات و دادهعات: تدوين، برنامه نويسي، طبقهپردازش اطال -28

 هانتفسير معني اطالعات براي ديگران: ترجمه و توضيح معاني اطالعات و چگونگي استفاده از آ -29

 ت فني و سيستميهاي ديگر در موضوعاارائه مشاوره به ديگران: ارائه مشاوره و راهنمايي مديريت يا گروه -30

معرفي کردن سازمان به  قراري ارتباط با افراد خارج سازمان: ارتباط برقرار کردن با افراد خارج از سازمان وبر -31

 مشتريان، عموم و دولت و...
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 کنترل ماشين آالت و فرايندها: استفاده از مکانيزم کنترل براي به کارگيري ماشين آالت -32

 هاها و فعاليترنامهبندي رويدادها، بها: زمانبندي کار و فعاليتزمان -33

 هاي افراد: هماهنگ کردن افراد گروه براي انجام وظايفشانايجاد هماهنگي بين فعاليت -34

 ايجاد گروه: ساختن اعتماد متقابل، احترام و همکاري بين اعضاي تيم -35

 قضاوت بر کيفيت خدمات و افراد: ارزيابي ارزش، اهميت و کيفيت همه چيز  -36

 هابر منابع و کنترل هزينه نظارت و کنترل منابع: نظارت -37

آموزش دادن  هاي آموزشي وها و کالسآموزش ديگران: مشخص کردن نيازهاي آموزشي ديگران، ايجاد برنامه -38

 ديگران
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 هابندي قابليتدسته -2پيوست 

 ریزی و کنترلتوانایی برنامه

 ت يا محصوالت اي از عمليات براي ساخت و مونتاژ قطعاريزي و ايجاد دنبالهبرنامه -1

 هاي توليدبازنگري برنامه توليد، مشخصات فني و سفارشات براي به دست آوردن دانش روش -2

 بینی و پیشگیریتوانایی پیش

حي محصول بر گيري اثرات تغييرات طراهاي صرفه جويي در هزينه و اندازههاي توليد، روشبرآورد هزينه -3

 هاهزينه

 ايجاد ارتباط با مديريت و کاربر به منظور توسعه استانداردهاي توليد و طراحي -4

 توانایی طرح ایده، بهبود سیستم موجود و ایجاد سیستم جدید

 برداري از مواد، تسهيالت و پرسنلهايي براي بهبود بهرهتوصيه روش -5

اي آناليز هو همچنين توسعه سيستمهاي توليد، توسعه استانداردهاي به کارگيري نيروي کار توسعه روش -6

 گيري بهتر از کارکنان و تسهيالتهزينه براي بهره

 عملياتيهاي روش تعيين -7

 های آماریتوانایی محاسبه و ارایه تحلیل

رکنان و هاي آماري و اجراي محاسبات رياضي براي تعيين فرايندهاي توليد، نياز کابه کارگيري روش -8

 استانداردهاي توليد

 ئوليت کارگرانها، جريان مواد، نمودار سازماني و اطالعات پروژه براي تعيين وظايف و مسعملياتمطالعه  -9

 هاي توليد و فهرست سفارشات خريدکامل کردن گزارش -10

و نقل تجهيزات  هاي توليد، جايگزيني مواد، انبار و حملبينيهاي تحويل بر اساس پيشريزي زمانبرنامه -11

 يو الزامات تعمير و نگهدار

 کارريزي برنامه براي فني مدارک و اسناد بررسي -12

 عملياتيهاي برنامه و ها طرح سازي آماده براي فني پرسنل با مشورت -13

 صنعتي توليدهاي سيستم از گرافيکيهاي ساخت مدل -14

 فرآيندها  يا فنيهاي روش توسعه -15
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 هاي فني و طراحي نقشه کارخانهتوانايي قرائت نقشه -16

 عملياتيهاي بندي فعاليتزمان -17

 هاسيستم يا مکانيکي تجهيزات براي نياز مورد اطالعات يا طراحي تحليل و تجزيه -18

 هاي فنيتوانايي تهيه و تحليل گزارش

 هاي عملياتيگزارش تهيه -19

 ايرويه اسناد سازيآماده -20

 فني طراحي مستندسازي جزئيات  -21

 توانایی ارزیابی، کنترل و بهبود کیفیت

 کيفيت کنترل مستقيمهاي فعاليت -22

 کيفيت از اطمينان براي مشخصات و ها طرح ارزيابي -23

 عملکرد يا کيفيت وري،بهره بهبود براي فني فرايند تغييرات يا طراحي معرفي  -24

 های ارتباطیمهارت

 هاي نوشته شده در اسناد مرتبط با کاردرک مطلب: درک جمالت و پاراگراف -39

وقت براي درک نکات عنوان شده و پرسيدن  گويند، صرفگوش فعال: توجه کامل به آن چه مردم مي -40

 سوال در زمان مناسب

 نوشتن: ارتباط موثر در نوشتن مناسب با نياز مخاطبان -41

 صحبت کردن: صحبت با ديگران براي انتقال موثر اطالعات -42

ايجاد ارتباط با سرپرستان همکاران يا زيردستان: ارائه اطالعات به سرپرستان همکاران و زيردستان از  -43

 تلفن، ايميل يا رودررو  طريق

اشتراک زماني: توانايي تغيير به عقب يا جلو بين دو يا چند فعاليت يا منبع اطالعاتي )مانند گفتار، صدا،  -44

 لمس يا منابع ديگر(

برقراري ارتباط با افراد خارج سازمان: ارتباط برقرار کردن با افراد خارج از سازمان و معرفي کردن سازمان  -45

 عموم و دولت و...به مشتريان، 

 نظارتيهاي سازمان پيمانکاران يا کنندگان،تامين به فني اطالعات ارتباط برقراري -46

 مشتريان با هابرنامه يا و طرح مورد در بحث -47
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 های فکریمهارت

 هاي جايگزينحلتفکر انتقادي: استفاده از منطق و استدالل براي شناسايي نقاط قوت و ضعف راه -1

 يادگيري سريع: يادگيري مفاهيم معلومات جديد براي حل مسائل حال حاضر و آينده  -2

تجسم: توانايي تصور اينکه چيزي پس از آنکه تغيير مکان داد يا زماني که قطعات آن جابجا شدند يا  -3

 دوباره مرتب شدند، چگونه خواهد شد.

 رست براي حل يک مشکلهاي رياضي داستدالل رياضي: توانايي انتخاب روش ها يا فرمول -4

هايي که معني استدالل قياسي: توانايي بکارگيري قواعد عمومي براي مسائل خاص به منظور ايجاد پاسخ -5

 دار باشند.

هاي اطالعات براي تشکيل قواعد يا نتايج عمومي )شامل يافتن يک استدالل استقرايي: توانايي ترکيب تکه -6

 رابطه بين رويدادهاي به ظاهر غيرمرتبط(

 تمرکز انتخابي: توانايي تمرکز بر روي يک کار در طي يک دوره زماني بدون پرت شدن حواس. -7

 هاي کاربردي جديدتفکر خالقانه: توسعه، طراحي و خلق برنامه -8

 گیریهای تصمیممهارت

 ترين آنهاها و مزاياي اقدامات بالقوه براي انتخاب مناسبگيري: توجه به هزينهقضاوت و تصميم -9

که سيستم چگونه بايد کار کند و چگونه تغيير شرايط و عمليات بر روي گر سيستم: تعيين اينتحليل -10

 گذاردنتايج اثر مي

 کسب اطالعات: دريافت و دستيابي به اطالعات از همه منابع مرتبط -11

و حل  حل گيري و حل مسائل: تجزيه و تحليل اطالعات و ارزيابي نتايج براي انتخاب بهترين راهتصميم -12

 مسائل

 بندي، محاسبه و جدول بندي اطالعات و دادهپردازش اطالعات: تدوين، برنامه نويسي، طبقه -13

 هاتفسير معني اطالعات براي ديگران: ترجمه و توضيح معاني اطالعات و چگونگي استفاده از آن -14

 وضوعات فني و سيستميهاي ديگر در مارائه مشاوره به ديگران: ارائه مشاوره و راهنمايي مديريت يا گروه -15
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 طراحی و تحلیل هایمهارت

حل مشکالت پيچيده: شناسايي مسائل پيچيده و بررسي اطالعات مربوطه براي توسعه و ارزيابي   -16

 ها براي رفع اين مسائل حلکردن راه

 وريطراحي کردن فضاي کاري، مکان تجهيزات و مواد براي حداکثر کردن بهره -17

 بهبود فرآيند يا طراحي سازيپياده -18

 های مدیریتیمهارت

 بندي،ريزي براي اولويتبندي کار: توسعه اهداف، برنامهريزي و اولويتسازماندهي، برنامه -19

 هماهنگي: هماهنگ کردن کارهاي افراد -20

 نظارت: نظارت/ ارزيابي عملکرد خود، افراد ديگر و يا سازمان براي بهبود -21

 مديريت زمان: مديريت زمان خود و ديگران -22

 آموزش: آموزش ديگران براي انجام کارها -23

مديريت منابع انساني: برانگيختن، رشد و رهبري کردن افراد در کار و همچنين انتخاب بهترين افراد  -24

 براي کار مورد نظر

نظارت بر فرايند، مواد و محيط اطراف: نظارت و بررسي اطالعات به دست آمده از رويدادها، محيط و  -25

 ت سازماندهيمواد براي تشخيص مشکال

 هانظارت و کنترل منابع: نظارت بر منابع و کنترل هزينه -26

 فني پرسنل ساير يا و مهندسي بر نظارت -27

 مهارت استفاده از ابزار

اي )شامل سخت افزار و نرم افزار( براي برنامه هاي رايانهتعامل با کامپيوتر: استفاده از کامپيوتر و سيستم -28

 ورود اطالعات و پردازش اطالعاتنويسي، کار کردن با توابع، 

 کنترل ماشين آالت و فرايندها: استفاده از مکانيزم کنترل براي به کارگيري ماشين آالت -29

 هاها و فعاليتبندي رويدادها، برنامهها: زمانبندي کار و فعاليتزمان -30
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 های کار گروهیمهارت

 اعضاي تيمايجاد گروه: ساختن اعتماد متقابل، احترام و همکاري بين  -1

 هاي افراد: هماهنگ کردن افراد گروه براي انجام وظايفشانايجاد هماهنگي بين فعاليت -2

 قضاوت بر کيفيت خدمات و افراد: ارزيابي ارزش، اهميت و کيفيت همه چيز -3

هاي آموزشي و آموزش ها و کالسآموزش ديگران: مشخص کردن نيازهاي آموزشي ديگران، ايجاد برنامه -4

 دادن ديگران

 

 

 

 

 

 


