
 :89قابل توجه دانشجویان ورودی 

نسبت به قبل دارای تغییرات قابلل تلوجهی اسلت بله بایلد در      برنامه درسی مهندسی صنایع  

ریزی خود برای ترمهای آینده آن را مد نظر داشته باشید. قابل ذبر است به این برنامه هیچ برنامه

ی برنامله  تغییرات اصلی این برنامله نسلبت بله    بند.تغییری در ترمهای یک و دو شما ایجاد نمی

  ورودیهای قبلی به صورت خالصه در زیر آمده است.

واحرد بر د دیردترتق کی یرق و بورر  وری       88واحد تغییر کررد  اترق قرب      86حداقل تخصصی اجباری به دروس  .1

 حذف شد  اتق( از اجباری ها اجباری شد  اتق و آز یبانی برق 

 واحد ب د( 28واحد تغییر کرد  اتق دقب   22به پاس کردن برای اختیاری حداقل  .2

ایا اخذ آن  شودنمیتاعق اتق و در یعدل و واحدهای اخذ شد  دانشج  یحاتبه  121واحد درتی و  1کارای زی  .3

  .اجباری اتق

 واحد ب د( 131دقب   واحد باشد. 142باتد بدون احتساب کارای زی جمع کل واحدهای پاس شد   .4

 2جمعیرق د  خران اد  و  و دانر  1درتوای عم یی شایل زبان فارتی، زبان انگلیسی، تربیق بدنی، ورزش  گروهی از .5

 برای جزئیات بیشتر به فاتل یص ب وزارت عل م یراجعه کنید. هستند.اجباری  (واحدی

کرد   واحد تغییر 31اتق و به پاس کردن حداقل  حذف شد  ،ب د 1پی  نیاز اص ل حسابداری که کنترل ی ج دی  .8

 اتق.

 ه ص رت پیشنیاز تا همزیان تغییر کرد  اتق.ب د که ب 1پی  نیاز جبر خطی، رتاضی  .2

 حذف شد  اتق. 1تئ ری احتمال از پیشنیازهای تحقیق در عملیات  .6

و بعرد از   2ایاری و تررم   قیدترتق کی یق و بور  وری به درس اجباری تبدتل شد  اتق و پیشنیاز آن کنترل کی ی .1

 آن اتق.

 ب د که دتگر نیسق! 2اتق؛ قب  اقتصاد عم یی  1اقتصاد عم یی  ،پیشنیاز اقتصاد یوندتی .11

 دارای پیشنیازدتا همنیاز( نقشه کشی صنعتی شد  اتق. 1کارگا  یاشین افزار .11

 کارگا  رتخته گری دارای پیشنیاز نقشه کشی صنعتی شد  اتق. .12

 تق.از اجباری حذف و به اختیاری تبدتل شد  ا آز یبانی برق .13

 و بعد از آن باشد. 2پروژ  باتد ترم  .14

ت انرد اخرذ   به عن ان اختیراری نمری   ،وندتی در لیسق دروس اختیاری نیسق و تک درس از تاتر رشته هارتاضی ی .15

 ش د.

 زبان تخصصی به دروس اختیاری اضافه شد  اتق. .18

واحد(  به درتوای  1دهر کدام  درتوای آزیاتشگا  کار وزیان، آزیاتشگا  شبیه تازی و آزیاتشگا  تحلیل تیستم ها .12

 اختیاری اضافه شد  اند.

 . در چلارت جدیلد  به بعلد را تغییلر داده اسلت    89بر اساس تغییرات فوق شورای گروه صنایع چارت ورودیهای 

و زبان تخصصلی  س تغییر یافته است و همچنین دو درس آزمایشگاه ارزیابی بار و زمان وترمهای ارائه بعضی از در

واحلد ببله علالوه     541شده است. تعداد واحلدهای موجلود در چلارت     هوس اختیاری به چارت اضافبه عنوان در

 بند.واحد را به اختیار خود پاس نمی 3باراموزی( است به دانشجو از بین واحدهای اختیاری موجود در چارت 


