
 گروه مهندسی صنایع قطع کارشناسی ارشد مدیریت مهندسیم 1401-1400نیمسال اول برنامه 

 

 

 

 گذرانده اند: صنایعغیر از مهندسی مخصوص دانشجویانی است که مقطع کارشناسی خود را در رشته ای  برانیجروس د

 آمار مهندسی ۰۱_۲۲۱۴۱۵۰

 1تحقیق در عملیات  ۰۱_۲۲۱۴۱۴۶

 

  

  اصلی/ اختیاری شماره درس نام درس
 مهندسی سیستم

 

  تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۰۸۴

 

سری های زمانیو آنالیز پیش بینی  حداکثر دو درس  

 

 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۰۷۵

 اصول مهندسی لجستیک

 

 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۲

  تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۰۲۳ مدیریت کیفیت جامع

 حداکثر دو درس
  زمانبندی پروژه برنامه ریزی و

 

 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۵

 مدیریت عملیات خدماتی

 

  انتخابیتخصصی  ۰۱_۲۲۱۴۰۹۲

 برنامه ریزی راهبردی
 

  تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۱۱۰

درآمد و تقاضامدیریت   

 

  تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۷

  تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۹ کامپیوتری سازی شبیه



 

 مهندسی صنایع روهگ کارشناسی ارشد سیستم های کالنقطع م 1401-1400نیمسال اول  رنامهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذرانده اند: غیر از مهندسی صنایعمخصوص دانشجویانی است که مقطع کارشناسی خود را در رشته ای  دروس جبرانی

 آمار مهندسی ۰۱_۲۲۱۴۱۵۰

 1تحقیق در عملیات  ۰۱_۲۲۱۴۱۴۶

 

 

  

 اصلی/ اختیاری شماره درس نام درس
 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۲۰۹ مدل سازی پویایی های سیستم

 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۰۸۴ مهندسی سیستم

 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۰۷۷ برنامه ریزی ریاضی

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۲۴ روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی

حمل و نقلهای تجزیه و تحلیل شبکه   تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۳۰ 

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۱۴ نظریه بازی

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۲۲ عدد صحیحبرنامه ریزی 

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۹ کامپیوتری سازی شبیه



ارشد بهینه سازی سیستم مقطع کارشناسی 1399-1400نیمسال اول  رنامهب  

مهندسی صنایع گروه   

  

  اصلی/ اختیاری شماره درس نام درس
 نظریه صف

 

  تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۲۲۰

 

 طراحی سیستم های صنعتی اخذ حداکثر سه درس

 

 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۰۳۶

 طراحی آزمایشات

 

 الزامیتخصصی  ۰۱_۲۲۱۴۰۳۰

 برنامه ریزی خطی

 

  تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۲۲۱

 اخذ حداقل یک درس
 برنامه ریزی عدد صحیح

 

 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۲۲۲

 

 توالی عملیات

 

  تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۳

 بهینه سازی ترکیبی

 

  تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۰۸

 

 شبیه سازی اخذ حداکثر سه درس

 

انتخابیتخصصی  ۰۱_۲۲۱۴۱۰۹  

 نظریه بازی ها

 

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۱۴

 اصول مهندسی لجستیک

 

  تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۲

 

 

 

 اخذ حداکثر سه درس

 مدیریت درآمد و تقاضا

 

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۷

سری های زمانیو آنالیزپیش بینی   

 

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۰۷۵

زمانبندی پروژه برنامه ریزی و  تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۵ 

 داده کاوی

 

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۳۹

 نظریه فازی

 

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۱۶



 مهندسی صنایع گروه ارشد مدیریت پروژه مقطع کارشناسی 1399-1400نیمسال اول  رنامهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذرانده اند: غیر از مهندسی صنایعمخصوص دانشجویانی است که مقطع کارشناسی خود را در رشته ای  دروس جبرانی

 آمار مهندسی ۰۱_۲۲۱۴۱۵۰

 1تحقیق در عملیات  ۰۱_۲۲۱۴۱۴۶

 

 

 اصلی/ اختیاری شماره درس نام درس
 استانداردهای مدیریت پروژه

 

 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۲۴۱

 زمانبندی پروژهبرنامه ریزی و 

 

 تخصصی الزامی ۰۱_۲۲۱۴۱۰۵

 مدیریت سبد پروژه ها

 

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۶۴

 تخصصی انتخابی ۰۱_۲۲۱۴۲۶۸ هپروژ مدیریت لجستیک و زنجیره تامین


