
  لجستیک و زنجیره تأمینگرايش  دانشگاه کردستانمهندسی صنايع  کارشناسی ارشدبرنامه ريزي دروس مقطع 

، موارد زیر در ارتباط 1395مرداد  24مورخ برنامه درسی بازنگری شده دوره تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع  با عنایت به

پیشنهاد  لجستیک و زنجیره تأمینمهندسی صنایع دانشگاه کردستان گرایش  کارشناسی ارشدریزی دروس مقطع برنامهبا 

انجام به شرح ذیل  مربوطه در برنامه درسیلجستیک و زنجیره تأمین گرایش  مقطع تحصیالت تکمیلی دروسبندی هروگ گردند.می

 :شده است

 

 

 

  

 جبرانی: دروس  0گروه  تخصصی الزامی دروس  :  1گروه 

 1 سازیاصول شبیه 1 لجستیک و زنجیره تأمیناصول مهندسی 

 2 تحقیق در عملیات 2 های لجستیکیتحلیل و طراحی سیستم
 3 1ریزی و کنترل تولید و موجودی برنامه 3 طراحی شبکه زنجیره تأمین

 4 طرح ریزی واحدهای صنعتی 4 ونقلسازی حملبندی و بهینههای زمانمدل

 

 ( مشترک در هر دو زمینه) تخصصی انتخابی: 3گروه 

 درس از دروس زیر: دوحداکثر یک و  حداقل أخذ 

  تخصصی انتخابی:  2گروه 

 5 فروشیهای توزیع و خردهسیستم 16 ریزی عدد صحیحبرنامه

 6 مدیریت تدارکات 17 ریزی پویابرنامه
 7 بندیجایی مواد و بستهطراحی انبار، جابه 18 غیرخطیریزی برنامه
 8 مدیریت درآمد و تقاضا 19 غیرقطعی ریزیبرنامه

 9 سازیسازی و بهینهسازی کامپیوتری، مدلشبیه 20 نظریه شبکه
 10 هوشمندی و تحلیل زنجیره تأمین 21 نظریه بازیها

 11 الملللجستیک بین 22 گیری با معیارهای چندگانهتصمیم
 12 زنجیره تأمین سبز و پایدار 23 استراتژی تولید و خدمات

 13 لجستیک بحران  
 14 مباحث منتخب در لجستیک و زنجیره تأمین  

 15 هادرسی از دیگر گرایش  



 :لجستیک و زنجیره تأمینمهندسی صنايع گرايش  کارشناسی ارشددر مورد اخذ دروس توسط دانشجويان دوره  نکات قابل توجه

 شرح جدول زیر است.به و درسی  32 کارشناسی ارشدواحدهای دوره  کل تعداد -1

 نوع دروس تعداد واحد

 8  واحدی 3درس  

  واحدی 2سمینار 

 دروس تخصصی

 نامهپایان واحد 6
 

نسبت  ماهفروردینتا آخر ماه و ورودی بهمن ماهآخر آبانتا بایستی  ورودی مهرماه دانشجویان کارشناسی ارشد -1

 .نمایندخود را انتخاب های بعد ترمبه تعیین استاد راهنما اقدام نموده و با نظر استاد راهنما دروس اختیاری 

 در موقع انتخاب دروس به موارد زیر توجه نماید: دانشجو بایستی -2

دانشجویانی که مقطع کارشناسی آنها رشته مهندسی صنایع نبوده است با تأیید گروه، همه یا تعدادی از  الف(

 که در دوره کارشناسی نگذرانده است را بایستی بگذراند. ( 0دروس جبرانی )گروه 

 بایستی انتخاب گردد. نظر استاد راهنمادرس با حداقل یک و حداکثر دو (، 3از بین دروس گروه ) ب(

رایج  هایسوم نسبت به دادن امتحان یکی از زبان قبل از شروع ترمدانشجو موظف است در انتهای ترم دوم و  -3

 .اقدام نماید C ،Python ،Matlab++نویسی نظیربرنامه

نامه اقدام نموده و در ترم سوم طرح تعیین موضوع پایان دانشجویان بایستی قبل از شروع ترم سوم نسبت به -4

 تحقیق )پروپوزال( خود را به تصویب برسانند.

 بهلجستیک و زنجیره تأمین  شگرای صنایع مهندسی کارشناسی ارشد مقطع آموزشی برنامه درسی چارت -5

 :تهیه شده استصورت 

 دانشگاه کردستان مهندسی صنایع کارشناسی ارشدچارت درسی برنامه آموزشی مقطع 

 لجستیک و زنجیره تأمینگرایش 

 ترم دوم ترم اول

 طراحی شبکه زنجیره تأمین اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین

 درس تخصصی انتخابی ونقلسازی حملبندی و بهینههای زمانمدل

 درس تخصصی انتخابی های لجستیکیتحلیل و طراحی سیستم

 سمینار درس تخصصی انتخابی

 ترم چهارم ترم سوم

 نامهادامه پایان درس تخصصی انتخابی

  نامهپایان

 در سایت گروه مهندسی صنایع قرار گرفته است. 1395مرداد  24تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع مورخ  هایبرنامه درسی بازنگری شده دوره* 


