
 



 



 

 

 

 

 معاونت آموزشی

 ریزی درسیشورای برنامه

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی

 مهندسی صنایعرشته: 
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 :تعریف رشته

 پردازد.های پیچیده میها و سازمانسازی فرایندها، سیستمای است که به بهینهرشتههای میاناز جمله رشتههندسی صنایع م

های انسانی، مالی، دانشی و دارایی اجزا و ای شاملهای یکپارچهسازی و بهبود سیستمریق طراحی، پیادهاین مهم از ط

ست که ادوره کارشناسی این رشته نخستین مقطع دانشگاهی  شود.اطالعاتی، تجهیزاتی، انرژی و مواد محقق می

 کند.دانشجویان را با مفاهیم، اهداف و ابزارهای این حوزه آشنا می

 :هدف رشته

کارگیری اصول و های ریاضی، فیزیک و علوم اجتماعی و بههایی در زمینهها و مهارتمهندسی صنایع به کمک دانش

 پردازد.ها و فرایندها میبینی و ارزیابی نتایج بدست آمده از سیستمهای طراحی و تحلیل مهندسی؛ به تعیین، پیشروش

این اهداف را محقق  ها بتوانندآن شجویان در راستای دستیابی به این مهم بوده ورود که پرورش دانبنابراین انتظار می

 سازند.

 :ضرورت و اهمیت رشته 

های ها و شیوهکلشجهانی در توسعه و پیشرفت تولید کاالها و ارائه خدمات به  و روزافزون با توجه به روند پر شتاب

ستمی برای ای با رویکرد و نگرش سیحوزهنیاز به تخصصی میان ها،ها و مهارتگوناگون، و در پی تخصصی شدن دانش

امل بهتر و دستیابی های چندتخصصی و تعتیم ها و یا در قالبمطالعه، تحلیل و بررسی مسئله های الزم درایجاد یکپارچگی

ر عهده گرفته را ب ای ست که این وظیفهشود. مهندسی صنایع حوزهمی احساسها به اهدافِ تعیین شده، بیش از پیش آن

 دستیابی به ها در جهتها و سازمانسازیِ هر چه بهترِ تیمیکپارچه ها ونگری و رویکرد سیستمی به مسئلهژرف و ضمن

 کند.کمک می و بخشیِ دیگر های متمرکزهای سطح باالتر نسبت به تخصصشان، به بروز و ظهور ویژگیاهداف

 :گانآموختنقش، توانایی و شایستگی دانش 

 -ها رای سیستمریزی و نظارت بر اجهای الزم را برای مهندسی، برنامهآموختگان و متخصصانی که تواناییپرورش دانش

همچنین  .آفرینی کنندهای گوناگون و مورد نیاز نقشها و حوزهو بتوانند در شاخهداشته  -های مدیریتی به ویژه سیستم

دسی صنایع کشور های واالی مهنها و توانرود که نمایانگر تالشنایع انتظار میآموختگان کارشناسی مهندسی صاز دانش

تصاد کشور های فرایندی و سیستمی صنعت، خدمات و اقبوده، از سویی اثر و نقش جدی در شناسایی و واکافت چالش

وردهای نوین با دستا داشته، و از سوی دیگر با تلفیق دانش و هنر مهندسی و مدیریت و با طراحی و نگرش سیستمی،

تر، پرامیدتر و رهگشا ها و مرزهای دانش آن آشنا شده و در مسیرهای رشد و تعالی پردرخششمهندسی صنایع و سیستم

 گام بردارند.
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 :طول دوره و شکل نظام

 پزوهشی می باشد.–سال به صورت آموزشی  4طول دوره 

 :تعداد و نوع واحدهای درسی

ها باشد که این درسمی واحد درسی 140ه کارشناسی مهندسی صنایع نیاز به گذراندن آموختگی در دوربرای دانش

ای مه به گونهساختار برنا است. واحد اختیاری 17و  واحد تخصصی الزامی 81، واحد پایه 20، واحد عمومی 22شامل 

ها به ویژه در و تنوع درسها به صورت یکپارچه، در راستای هویت مستقل مهندسی صنایع بوده و چینش است که درس

ون خود تامین ها آشنایی و امکانات الزم را برای دانشجویان در رسیدن به اهداف علمی و شغلی گوناگبخش اختیاری

 کند.می

 :شرایط و ضوابط ورود به دوره

های نامهو آیین ابطبا تعیین کد رشته در دفترچه آزمون سراسری دانشجویان از طریق آزمون سازمان سنجش و مطابق با ضو

 شوند.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته می
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 دروس عمومی -1جدول 

 

 نیاز/ هم نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1اندیشه اسالمی  2 - 2 32 - 32 -

 مبانی نظری اسالم

 درس( ۲)گذراندن 

1 

 2 2اندیشه اسالمی  2 - 2 32 - 32 -

 3 انسان در اسالم 2 - 2 32 - 32 -

 4 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 2 - 2 32 - 32 -

 فلسفه اخالق 2 - 2 32 - 32 -

 اخالق اسالمی

 درس( 1)گذراندن 

5 

 6 آیین زندگی 2 - 2 32 - 32 -

 7 عرفان عملی در اسالم 2 - 2 32 - 32 -

 8 فارسی عمومی 3 - 3 48 - 48 -

 9 زبان عمومی 3 - 3 48 - 48 -

 10 بدنیتربیت - 1 1 - 32 32 -

 11 دانش خانواده و جمعیت 2 - 2 32 - 32 -

 انقالب اسالمی ایران 2 - 2 32 - 32 -

 انقالب اسالمی

 درس( 1)گذراندن 
 یی با قانون اساسی ایرانآشنا 2 - 2 32 - 32 - 12

 اندیشه سیاسی امام خمینی ره 2 - 2 32 - 32 -

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 2 - 2 32 - 32 -

 تاریخ و تمدن اسالمی

 درس( 1)گذراندن 
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2 - 2 32 - 32 - 13

 تاریخ امامت 2 - 2 32 - 32 -

 آشنایی با منابع اسالمی قرآن تفسیر موضوعی 2 - 2 32 - 32 -

 درس( 1)گذراندن 
14 

 البالغهتفسیر موضوعی نهج 2 - 2 32 - 32 -

 15 1ورزش - 1 1 - 32 32 بدنیتربیت

 جمع ۲0 ۲ ۲۲ 576 64 640 -
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 پایه روسد -۲جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 نیازنیاز / همپیش
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 - 48 - 48 3 - 3 1ریاضی عمومی 1

 1ریاضی عمومی 48 - 48 3 - 3 2ریاضی عمومی 2

 نیاز()هم 2ریاضی عمومی 48 - 48 3 - 3 معادالت دیفرانسیل 3

 نیاز()هم 1ریاضی عمومی 48 - 48 3 - 3 1فیزیک 4

 1ریاضی عمومی 48 - 48 3 - 3 نویسی کامپیوتربرنامه 5

 - 32 - 32 2 - 2 1اقتصاد عمومی 6

 1اقتصاد عمومی 32 - 32 2 - 2 2اقتصاد عمومی 7

 - 16 - 16 1 - 1 آشنایی با مهندسی صنایع 8

 - 3۲0 - 3۲0 ۲0 - ۲0 جمع کل

 

 

 دروس تخصصی -3جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 نیازنیاز / همپیش
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 - 48 32 16 2 1 1 کشی صنعتینقشه 1

 - 48 48 - 1 1 - 1کارگاه عمومی 2

 - 48 48 - 1 1 - 2کارگاه عمومی 3

 - 32 - 32 2 - 2 اصول مدیریت و نظریه سازمان 4

 - 48 - 48 3 - 3 یابیاصول حسابداری و هزینه 5

 1فیزیک – 1ریاضی عمومی 32 - 32 2 - 2 1مبانی طراحی مهندسی 6

 2ریاضی عمومی 48 - 48 3 - 3 ردهانظریه احتمال و کارب 7

 نیاز()هم 2ریاضی عمومی 32 - 32 2 - 2 مبانی تحقیق در عملیات 8

 کشی صنعتینقشه - 1فیزیک 64 32 32 3 1 2 مبانی مهندسی برق و کارگاه 9

 32 - 32 2 - 2 1های تولیدفرایند 10
کارگاه  –کشی صنعتی نقشه

مبانی طراحی  – 1عمومی

 1مهندسی

 48 - 48 3 - 3 1حقیق در عملیاتت 11
نیاز( نویسی کامپیوتر )همبرنامه

 مبانی تحقیق در عملیات –

 نظریه احتمال و کاربردها 48 - 48 3 - 3 آمار مهندسی 12

 32 - 32 2 - 2 مدیریت پروژه 13
اصول مدیریت و نظریه 

 سازمان
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 48 - 48 3 - 3 اقتصاد مهندسی 14
 یابیاصول حسابداری و هزینه

نظریه احتمال و کاربردها  –

 نیاز()هم

 1های تولیدفرایند 48 - 48 3 - 3 2های تولیدفرایند 15

 48 - 48 3 - 3 ریزی و کنترل پروژهبرنامه 16
 –نظریه احتمال و کاربردها 

 - 1تحقیق در عملیات

 مدیریت پروژه

 48 - 48 3 - 3 ارزیابی کار و زمان 17
آمار  – 1فرایندهای تولید

 نیاز(ندسی )هممه

 48 - 48 3 - 3 1ریزی و کنترل موجودیبرنامه 18
 –نظریه احتمال و کاربردها 

 1تحقیق در عملیات

 معادالت دیفرانسیل 48 - 48 3 - 3 هاتحلیل سیستم 19

 48 - 48 3 - 3 گیرینظریه تصمیم 20
 –نظریه احتمال و کاربردها 

 1تحقیق در عملیات

 48 - 48 3 - 3 عتیریزی واحدهای صنطرح 21
تحقیق در  –کشی صنعتی نقشه

ارزیابی کار و  – 1عملیات

 زمان

 48 - 48 3 - 3 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع 22

 -نویسی کامپیوتر برنامه

 ریزی و کنترل پروژهبرنامه

ریزی و کنترل برنامه -

 1موجودی

 آمار مهندسی 48 - 48 3 - 3 کنترل کیفیت آماری 23

 1تحقیق در عملیات 48 - 48 3 - 3 2حقیق در عملیاتت 24

 1مبانی طراحی مهندسی 32 - 32 2 - 2 2مبانی طراحی مهندسی 25

 زبان عمومی 32 - 32 2 - 2 زبان تخصصی 26

 48 - 48 3 - 3 سازیاصول شبیه 27
آمار  –نویسی کامپیوتر برنامه

 مهندسی

 48 - 48 3 - 3 1های اطالعات مدیریتسیستم 28
کاربرد کامپیوتر در مهندسی 

 صنایع

29 
گیری و کنترل آزمایشگاه اندازه

 کیفیت
- 1 1 - 32 32 

کنترل  – 1فرایندهای تولید

 کیفیت آماری

 48 - 48 3 - 3 ریزی تولیدبرنامه 30
ریزی و کنترل برنامه

تحقیق در  - 1موجودی

 2عملیات
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 48 - 48 3 - 3 پروژه طراحی ایجاد صنایع 31
فرایندهای  -مهندسی  اقتصاد

ریزی طرح – 2تولید

 واحدهای صنعتی

 سال سوم به بعد 128 128 - 2 2 - کارآموزی 32

 - 1504 3۲0 1184 81 7 74 جمع

 دروس  اختیاری -4جدول 

 نام درس ردیف
 تعداد ساعت تعداد واحد

 نیازنیاز / همپیش
 جمع عملی نظری جمع عملی نظری

 - 32 - 32 2 - 2 کارآفرینی 1

 اصول مدیریت و نظریه سازمان 32 - 32 2 - 2 مدیریت منابع انسانی 2

 ریزی واحدهای صنعتیطرح 32 - 32 2 - 2 مدیریت جریان مواد 3

 32 - 32 2 - 2 وریمدیریت کیفیت و بهره 4
 –اصول مدیریت و نظریه سازمان 

 کنترل کیفیت آماری

 ارزیابی کار و زمان 48 - 48 3 - 3 مهندسی فاکتورهای انسانی 5

 اقتصاد مهندسی –آمار مهندسی  48 - 48 3 - 3 ریزی نگهداری و تعمیراتبرنامه 6

 1ریزی و کنترل موجودیبرنامه 48 - 48 3 - 3 2ریزی و کنترل موجودیبرنامه 7

 نظریه احتمال و کاربردها 48 - 48 3 - 3 های ایمنیتحلیل و طراحی سیستم 8

 آمار مهندسی 48 - 48 3 - 3 کاربردی تحلیل آماری 9

 48 - 48 3 - 3 اصول بازاریابی 10
اقتصاد  – 2اقتصاد عمومی

 مهندسی

 48 - 48 3 - 3 ونقلریزی حملبرنامه 11
آمار  – 1تحقیق در عملیات

 مهندسی

 1های اطالعات مدیریتسیستم 48 - 48 3 - 3 2های اطالعات مدیریتسیستم 12

 48 - 48 3 - 3 وکاری کسبمدیریت فرایندها 13
 1های اطالعات مدیریتسیستم

 نیاز()هم

 اقتصاد مهندسی 48 - 48 3 - 3 مدیریت و مهندسی مالی 14

 اصول مدیریت و نظریه سازمان 48 - 48 3 - 3 مدیریت و تفکر استراتژیک 15

 - 48 - 48 3 - 3 پروژه 16

 - - - - - - هایک درس اختیاری از دیگر رشته 17
های با تاییدگروه / از لیست درس

 مجاز

 - 704 - 704 44 - 44 جمع
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 مشخصات درس:

 1ریاضی عمومیعنوان درس )فارسی(: 

 Calculus 1  عنوان درس )انگلیسی(:

 -نیاز: پیش                    ■ندارد       □نیاز/ هم نیاز: داردپیش                  پایهنوع درس: 

          48عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              3تعداد واحد: 

  اهداف درس:

 درک مفاهیم اساسی ریاضی 

 ایجاد توانایی محاسبات ریاضی مورد نیاز دانشجو 

 دهد:که درس پرورش می هاییها و شایستگیتوانایی

 آشنایی با مفاهیم حسابان و توانایی محاسبات در این شاخه از ریاضیات 

 های مهندسیهای حسابان در حل مسئلهکارگیری روشآشنایی و توانایی به 

 :سرفصل درس

  ها با و تفاوت آنقی ها، اشاره به تمامیت اعداد حقیاعداد حقیقی به عنوان میدان مرتب، معرفی قدرمطلق و بازهمعرفی

ط و اشاره به نامرتب اعداد گویا، اشاره به تعریف توان، معرفی اعداد مختلط به روش هندسی، بیان خواص جبری اعداد مختل

 بودن اعداد مختلط، محاسبات جبری اعداد مختلط

 هاهای اعداد مختلط و کاربرد آنمعرفی مزدوج مختلط، فرمول دموآور، محاسبات و نمایش 

  ای آن، توابع پله ای در اعداد مختلط، معرفی تابع و نمایشبه کامل بودن اعداد مختلط و حل معادالت چندجملهاشاره

 تقال، انبساط و انقباضای، توابع گویا و جبری، نمودار تابع و انو قدرمطلق، توابع صعودی و نزولی، توابع خطی و چندجمله

 ،یف دقیق حد ی، معرفی انگیزه تعریف حد با خط مماس و سرعت، تعراتوابع معکوس و مثلثاتی دایره ترکیب توابع

یف ریاضی حد و داری، اشاره به تعرطرفه و نامتناهی، قواعد حدگیری، قضایای ساندویچ و کرانتابع، مفهوم حدهای یک

 تعریف حد با مفهوم همسایگی

  قدار اکسترمم توابع و کاربردهای آن، قضیه ممعرفی پیوستگی، انواع ناپیوستگی، پیوستگی در بازه، قضیه مقدار میانی

 قطعه پیوستههای بسته، توابع قطعهپیوسته بر بازه



11 

 ای، تابع مشتق، معرفی انگیزه تعریف مشتق با خط مماس و سرعت، تعریف مشتق و تعبیر آن به عنوان آهنگ تغییر لحظه

 گیری و مشتق توابع مثلثاتینمادهای گوناگون برای مشتق، مشتقات مرتبه باالتر، دستورهای مشتق

 ای تیلورهای وابسته، تقریب خطی ، دیفرانسیل و چندجملهگیری ضمنی، آهنگای، مشتققاعده زنجیره 

 مون مشتق اول، نوایی توابع، آزهای نسبی، قضیه مقدار میانگین، کاربردها و تعمیم آن، رابطه مشتق و یکاکسترمم

 دومتحدب و تقعر، نقاط عطف و آزمون مشتق 

 سازی، قاعده هوپیتالها و رسم منحنی، مسائل بهینهاشاره به مجانب 

 ع، خواص ی پیدا کردن مساحت محصور به یک منحنی، معرفی مجموع ریمان یک تابمعرفی انتگرال معین با مسئله

 انتگرال معین، معرفی پادمشتق

 ش تغییر متغیر برای ن و چند فرمول مقدماتی، روهای معین، انتگرال نامعیقضایای اساسی حسابان و روش محاسبه انتگرال

 های نامعین و معینمحاسبه انتگرال

 اریتم در محاسبه پیوستگی و مشتق تابع معکوس، تعریف لگاریتم طبیعی به شکل انتگرال و معرفی خواص آن، کاربرد لگ

گیری لگاریتمی، معرفی توابع ، مشتقمعرفی تابع نمایی به شکل معکوس تابع لگاریتم و بیان خواص آن –ها بعضی انتگرال

 هاهای آنها و محاسبه مشتق آنمثلثاتی هذلولوی، معکوس

 ستانداردهای اهای بازگشتی، روش تغییر متغیرهای گیری: روش جزء به جزء، توابع مثلثاتی، فرمولهای انتگرالروش

های ناسره و تگرال، انهای گویاساز(غییر متغیرگیری توابع گویا، توابع اصم )تمثلثاتی، معرفی کسرهای جزئی و انتگرال

 قضایای همگرایی

 به روش سطح  یافته نمودار یک تابعکاربردهای انتگرال: محاسبه مساحت بین نمودار دو تابع، محاسبه حجم دوران

، محاسبه مساحت آن مقدار میانگین تابع، طول قوس منحنی، تابع طول قوس و مشتق –ای های استوانهمقطع، واشرها و پوسته

 های دوران یافتهرویه

 های ره به دنبالهداری، قضایای همگرایی و اشانوایی و کرانها، همگرایی و واگرایی، یکها و نمایش آنمعرفی دنباله

ها، ی سریها، اعمال جبرها، همگرایی و واگرایی آنمعرفی سری –ها های خاص و حدهای آنبازگشتی، معرفی دنباله

 سی و معرفی اعداد متناوب، شرط الزم همگراییسری هند

 های همگرایی: انتگرال، مقایسه، مقایسه حدی، نسبت، ریشه، لگاریتم، رابهآزمون 

 طلق و های همگرای منیتز، اشاره به تجدید آرایش سریهای متناوب، همگرایی مطلق و مشروط آزمون الیبسری

گیری و رایی، نمایش برخی توابع به صورت سری توانی، مشتقهای توانی، شعاع و بازه همگمشروط، معرفی سری

 ایلورن، سری دوجملههای تیلور و مکهای توانی، سریگیری از سریانتگرال
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 یادگیری: -روش یاددهی

 کالس ردپرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان  بیان مفهوم و حل مسئله، تلفیقی از روش سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %50 %40 - 

 فهرست منابع:

 :منابع اصلی

 .اطمیانتشارات ف. تهران: ارشک، حمیدیترجمه  )ویرایش ششم(. حساب دیفرانسیل و انتگرال(. 1397. )جیمز، استوارت

 .دانشگاه فردوسی مشهدرات : انتشامشهد. 1ریاضی عمومی(. 1395. )گل، رجبعلیاحمد؛ کامیابی، عرفانیان

 .دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: انتشارات تهران. 1ریاضی عمومی(. 1397. )مشها، پروانه مسیحا
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 مشخصات درس:

 ۲ریاضی عمومیعنوان درس )فارسی(: 

 Calculus 2  عنوان درس )انگلیسی(:

 1ریاضی عمومینیاز: پیش                    □ندارد       ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش                  پایهنوع درس: 

          48عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              3تعداد واحد: 

  اهداف درس:

 درک مفاهیم اساسی ریاضی 

 آشنایی با حسابان توابع چندمتغیره 

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی ها وتوانایی

 و توانایی محاسبات در این شاخه از ریاضیات چندمتغیره آشنایی با مفاهیم حسابان 

 های مهندسیهحل مسئل فهم و در توابع چندمتغیره به عنوان ابزاری های حسابانکارگیری روشآشنایی و توانایی به 

 :سرفصل درس

 های مماس، محاسبه های پارامتری، محاسبه خطدیفرانسیل و انتگرال منحنیهای پارامتری، حساب معرفی منحنی

 های دورانیمساحت منحنی، طول قوس، مساحت رویه

 های ی منحنیمعرفی مختصات قطبی و نمایش نقاط در این دستگاه، تبدیل مختصات قطبی و دکارتی، رسم تقریبی برخ

 های قطبی، محاسبه مساحت، خط مماس و طول قوس در منحنیهای قطبیقطبی، حساب دیفرانسیل و انتگرال منحنی

 ا، معرفی معرفی فضای سه بعدی و مختصات دکارتی در فضا، معرفی بردارها در فضا، معادالت خط و صفحه در فض

طول  ها، محاسبهل آنها، معرفی توابع برداری و مفهوم حد، مشتق و انتگراهای استاندارد درجه دوم و رسم تقریبی آنرویه

 های فضاییقوس منحنی

 رفی کنج های فضایی، معهای مرتبط و وضعیت خط و صفحه در فضا نسبت به هم، معرفی انحنا و تاب منحنیفرمول

 های سرعت و شتاب برای حرکت در فضافرنه، کاربرد در فیزیک و بررسی حرکت در فضا، فرمول

 هامربوط به آنها، محاسبات معرفی توابع چندمتغیره، حد و پیوستگی آن 

 رهمشتق جزئی توابع چندمتغیره، قضیه کلرو، مشتقات جزئی مراتب باالتر و مشتق ضمنی توابع چندمتغی 

 های خطی، معرفی بردار گرادیان و کاربردهای آنمعرفی صفحات مماس و تقریب 



14 

 ه، محاسبه چندمتغیر های توابعمعرفی مشتق سویی، بیشترین و کمترین تغییر یک تابع چندمتغیره، مبحث اکسترمم

 ع چندمغیرههای مقید توابها و نقاط زینی توابع دومتغیره، معرفی ضرایب الگرانژ برای محاسبه اکسترمماکسترمم

 وبینی برای فهای مکرر و قضیه های دوگانه روی نواحی مستطیلی برای محاسبه حجم، معرفی انتگرالمعرفی انتگرال

وم، محاسبه و داحی مستطیلی، انتگرال دوگانه روی نواحی کلی، نواحی نوع اول و های دوگانه روی نومحاسبه انتگرال

 ها، محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات قطبیکاربردهای آن

 های مکرر، معرفی ها با استفاده از انتگرالگانه روی نواحی مکعب مستطیل و محاسبه آنهای سهمعرفی انتگرال

های نتگرالاهای مختصات استوانه ای، کروی و محاسبه ها، دستگاهی کلی و محاسبه آنگانه روی نواحهای سهانتگرال

 هاهای آنوشهای چندگانه و رهای انتگرالگانه، مسئلههای دوگانه و سهها، تغییر متغیر در انتگرالگانه در آنسه

 های ساسی انتگرالهای برداری، قضیه ادانهای خط میهای برداری، انتگرال خط توابع چندمتغیره، انتگرالمعرفی میدان

حاسبه مساحت و ، قضیه گرین و کاربردهای آن در مهای برداری، تابع پتانسیل و روش محاسبه آنخط و پایستاری میدان

 های برداری قضیه گرینهای برداری دوبعدی، معرفی تاو و واگرایی، بیان صورتهای خط میدانانتگرال

 یای، قضایای استوکس و واگرایها، معرفی انتگرال رویهتری و محاسبه مساحت آنهای پاراممعرفی رویه 

 یادگیری: -روش یاددهی

 کالس ردپرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان  بیان مفهوم و حل مسئله، تلفیقی از روش سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %50 %40 - 

 فهرست منابع:

 :منابع اصلی

 .اطمیانتشارات ف. تهران: ارشک، حمیدیترجمه  )ویرایش ششم(. حساب دیفرانسیل و انتگرال(. 1397. )جیمز، استوارت

 .صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه : انتشارات تهران. 2ریاضی عمومی(. 1398. )مشها، پروانه مسیحا
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 مشخصات درس:

 معادالت دیفرانسیلرسی(: عنوان درس )فا

 Differential Equation  عنوان درس )انگلیسی(:

 نیاز()هم 2ریاضی عمومینیاز: پیش                    □ندارد       ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش                  پایهنوع درس: 

          48عداد ساعت: ت                                نوع واحد: نظری                                        3تعداد واحد: 

  اهداف درس:

  های گوناگونها در حوزههای معادالت دیفرانسیل و کاربردهای آنبا روشآشنایی 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

  های حل انواع معادالت دیفرانسیل مرتبه اول و دومروشآشنایی با 

 هابا توابع خاص و کاربردهای آن آشنایی 

 های گوناگونحل دستگاه معادالت دیفرانسیل به روش 

 آشنایی با تبدیل الپالس و کاربردهای آن 

 :سرفصل درس

 از جواب، قضیه  یافتن معادله های اولیه، مرتبه معادله، جواب عمومی و خصوصی، تعبیر هندسی جواب،مقدمه و تعریف

 الت جداشدنیوجود و یکتایی جواب، معاد

 ،ادالت قابل معادالت خطی، مع ساز،عامل انتگرال معادالت همگن، معادالت قابل تبدیل به همگن، معادالت کامل

تعیین رتبه معادله، مکاهش ، y، معادالت فاقد xکلرو، معادالت فاقد  و ریکاتی، الگرانژ برنولی، معادالت تبدیل به خطی،

 ، کاربردهای هندسی معادالت دیفرانسیل و دیگر کاربردهاطبیمسیرهای قائم در مختصات دکارتی و ق

 های مربوطه، روش معرفی معادالت خطی مرتبه دوم و قضیهu رامتر، حل )آبل(، جواب عمومی همگن، روش تغییر پا

و  ه اویلرروش ضرایب نامعین برای تعیین جواب خصوصی، معادل معادالت خطی مرتبه دوم ناهمگن با ضرایب متغیر،

 ادالت مرتبه باالترمع

 ی نقاط غیرعادی های توانی، معرفی نقاط عادی، روش سری توانی برای معادالت مرتبه اول و دوم، معرفمروری بر سری

 توانیمنظم، تفاضل ریشه، سری شبه
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 بدیل به بسلهای آن، حل معادالت قابل تها به کمک آن، معادله بسل، تابع بسل و حالتتابع گاما و حل انتگرال ،

 ، حل دستگاه معادالت به روش حذفیها به کمک بسلاتحادهای توابع بسل، محاسبه انتگرال

 عادالت به کمک معرفی تبدیل الپالس، تبدیل الپالس توابع مقدماتی، قضیه اول انتقال، تبدیل الپالس مشتق، حل م

رالی، تبدیل الپالس تابع فیقی، معادالت انتگتبدیل الپالس، مشتق و انتگرال تبدیل الپالس، تبدیل الپالس انتگرال، قضیه تل

 ای، تابع متناوب، تابع دیراکبسل، تبدیل الپالس تابع پله

 یادگیری: -روش یاددهی

 کالس ردپرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان  بیان مفهوم و حل مسئله، تلفیقی از روش سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 پروژه ن نهاییآزمو ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %40 %50 - 

 فهرست منابع:

 :منابع اصلی

 .شگاه فردوسی مشهدمشهد: انتشارات دان. (ویرایش سوم) ا با متلبهمعادالت دیفرانسیل و کاربرد آن(. 1398. )اصغر، چیانکرایه

 .مشهد: انتشارات سناباد. معادالت دیفرانسیل(. 1395. )حسین؛ عرفانیان، احمد، اورعی
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 صات درس:مشخ

 1فیزیکعنوان درس )فارسی(: 

 Physics 1  عنوان درس )انگلیسی(:

 نیاز()هم 1ریاضی عمومینیاز: پیش                    □ندارد       ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش                  پایهنوع درس: 

          48عداد ساعت: ت                               نوع واحد: نظری                                         3تعداد واحد: 

  اهداف درس:

 های فیزیکیشناسی و دینامیک سیستمی حرکتآشنایی با دانش پایه 

 های تعادلی و دارای حرکتهای فیزیکی اعم از سیستمهای الزم برای تحلیل سیستمکسب مهارت 

 :دهدهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های دینامیکی پیچیده برای ذرات و اجسام صلبتحلیل سیستم 

 های مکانیکیهای بقای انرژی و تکانه در سیستمدرک و توانایی استفاده از قانون 

 های گوناگون به عنوان یک پژوهشگرگری فعال پدیده و سیستمتمرین مشاهده 

 :سرفصل درس

 تحلیل ابعادیها و گیری آنهای فیزیکی، اندازهمروری بر کمیت 

 نجام اشناسی در دو و سه بعد، حرکت نسبی و چگونگی شناسی در یک بعد و آنالیز برداری، حرکتبررسی حرکت

 ایتبدیالت گالیله

 ترهای پیچیدههای نیوتن، اصطکاک، بررسی دینامیک سیستمبررسی دینامیک حرکت و قانون 

 های ز جسم سیستمل و نیروهای پایستار، پایستگی انرژی، مرکانرژی و مفهوم کار، قضیه کار و انرژی، انرژی پتانسی

 دهاپایستگی تکانه و بررسی برخور ذرات و اجسام صلب، تکانه سیستم ذرات و بازنویسی قانون دوم نیوتن،

 ای، ت زاویههای دورانی، غلتش، اندازه حرکهای نیوتن برای حرکتشناسی دورانی، دینامیک و قانوندوران و حرکت

 شگران

 یادگیری: -روش یاددهی

 کالس ردپرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان  بیان مفهوم و حل مسئله، تلفیقی از روش سخنرانی،
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 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%35 %30 %35 - 

 فهرست منابع:

:منابع اصلی  

Walker, J.; Halliday, D.; Resnick, R. (2013). Fundamentals of Physics Extended (10th Edition). 

New Jersey: Wiley. 
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 مشخصات درس:

 نویسی کامپیوتربرنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Computer Programming  عنوان درس )انگلیسی(:

 1ریاضی عمومینیاز: پیش                    □ندارد       ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش                  پایهنوع درس: 

          48عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              3تعداد واحد: 

  اهداف درس:

 یادگیری حل مسئله با کامپیوتر 

  نویسی با زبان برنامهآشناییC 

 دهد:ورش میهایی که درس پرها و شایستگیتوانایی

 نویسیتفکر الگوریتمی در حل مسئله و الگوریتم 

 هازدایی و اجرای برنامههای کامپیوتری، اشکالها به برنامهتبدیل الگوریتم 

 :سرفصل درس

 ها و...(ها، زیرالگوریتمها، آرایهها، حلقهها، شرطها و خروجینویسی )مقدمات، ورودیحل مسئله و الگوریتم 

 به زبان  نویسیبرنامهC ها، توابع، شرط های ریاضی، ساختارهای کنترلی،های اولیه، عبارت)معرفی، مقدمات و تعریف

 ها و...(سازی، فایلها، ساختارها، جستجو و مرتبها، رشتهها، آرایهحلقه

 یادگیری: -روش یاددهی

 کالس ردی و گروهی دانشجویان پرسش و پاسخ، مشارکت فرد بیان مفهوم و حل مسئله، تلفیقی از روش سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %25 %45 %20 

 فهرست منابع:

 :منابع اصلی

 .جهاد دانشگاهی مشهدانتشارات : مشهد .Cنویسی به زبان برنامه(. 1394. )سعید، بریشمیا



20 

London: Pearson ). Edition th8(rogram C: How to P). 1520. (. MH, Deitel ;.J. P, Deitel

Education Inc. 

). Edition th8( Solving and Program Design in C mProble. (2015). E. B, Koffman ;.RHanly, J. 

London: Pearson Education Inc. 
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 مشخصات درس:

 1اقتصاد عمومیعنوان درس )فارسی(: 

 General Economics 1 عنوان درس )انگلیسی(:

 -نیاز: پیش                    ■ندارد       □نیاز/ هم نیاز: داردپیش                  پایهنوع درس: 

          32عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              2تعداد واحد: 

  اهداف درس:

 های اقتصادی، صاحبان منابع و.ی اقتصادی واحدهای منفرد همچون خانوارها، بنگاه بررسی رفتارها .. 

  تبین اهمیت اصول اقتصادی در تخصیص کارامد منابع 

 های دولت در اثرگذاری بر بازارهای اقتصادیبررسی سیاست 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ی علم اقتصاد درک و شناخت مفاهیم اصلی و اساس 

  تجزیه و تحلیل نحوه کارکرد بازارها 

 های اقتصادی شناخت رفتارهای بنگاه 

 توانایی تحلیل تاثیر سیاست های دولت بر مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

 :سرفصل درس

 ای و...معرفی مفاهیم و اصول اقتصاد: هزینه فرصت، هزینه حاشیه 

 سبیمنافع تجارت: اصل مزیت مطلق و مزیت ن 

 بازارها، عرضه و تقاضا: انواع بازارها، تقاضا، عرضه، تعادل و تحلیل تعادل 

 ها: نحوه محاسبه کشش قیمتی تقاضا، کشش قیمتی عرضه، کشش درامدی تقاضا و کشش متقاطعکشش 

 های دولت: سیاست کف و سقف قیمت، مالیات ها و تعلق مالیاتیسیاست 

 کارایی بازارهاکننده و تولیدکننده، اضافه رفاه مصرف 

 بار اضافی مالیات، عوامل موثر بر بار مالیاتی، روابط بین کشش و بار مالیاتی 

 کنندگانو مصرف های صادرات و واردات کاال، اثر تعرفه بر واردات کاال و اضافه رفاه تولیدکنندگانمنافع و زیآن 

 های اقتصادی: آثار جانبی تولید و مصرفآثار جانبی فعالیت 
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 مدت و...وتاهکهای بلندمدت، های ثابت و متغیر، هزینه متوسط و نهایی، هزینهی تولید: درامد کل، هزینههاهزینه 

 مدت و بلندمدت منحنی های کوتاهها در بازارهای رقابتی: مفهوم رقابت، موانع ورود و خروج به یک صنعت، دورهبنگاه

 مدت و بلندمدتعرضه، انتقال تقاضا در کوتاه

 نواع انحصارها، منافع ناشی از انحصار، مقایسه بازارهای انحصاری، تعادلی و...انحصار: ا 

 بازار عوامل تولید: عوامل موثر بر تقاضا و عرضه نیروی کار، ارزش تولید نهایی  

 یادگیری: -روش یاددهی

ریک تح -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 های دانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقیانگیزه

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %40 %40 - 

 فهرست منابع:

 :اصلی  منابع

 .ترجمه ارباب، حمیدرضا. تهران: نشر نی. کلیات علم اقتصاد(. 1391گوری. )گری منکیو،

 .. تهران: انتشارات نگاه دانشاقتصاد خرد(. 1394، محسن. )نظری

 .. تهران: ترمهاقتصاد خرد(. 1390دهقانی، علی. )

Mankiw, N. G. (2014). Principles of macroeconomics. Boston: Cengage Learning. 

Mankiw, N. G. (2014). Essentials of economics. Boston: Cengage Learning. 

 : فرعیع مناب

 تهران: انتشارات نگاه دانش. ،سبحانیحسن (. تئوری و مسائل اقتصاد خرد. ترجمه 1394سالواتوره، دومنیک. )
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 مشخصات درس:

 ۲اقتصاد عمومیعنوان درس )فارسی(: 

 General Economics 2  عنوان درس )انگلیسی(:

 1اقتصاد عمومینیاز: پیش                    □ندارد       ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش                  پایهنوع درس: 

      32عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 گذاری های عمومی اقتصاد کالن نظیر تورم، بیکاری و سرمایهبررسی و تفهیم شاخص 

 های کالن دولتبررسی و تفهیم شاخص( ها نظیر درامد ناخالص ملیGDPو رشد اقتصادی ) 

 های مالی در اقتصاد ها و واسطهبررسی نقش بانک 

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ها گیری درامد ملی و نحوه محاسبه آنهای اندازهفهیم شاخص 

 شور بررسی و تحلیل نظام پولی ک 

  بررسی و تحلیل شاخص تورم و عوامل موثر بر آن 

 توانایی تجزیه و تحلیل و چگونگی محاسبه نرخ بیکاری و ارتباط آن با تورم 

  یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقیدانشجویان برای 

 :سرفصل درس

 هاآننحوه محاسبه  و ملی درامدهای مرتبط با شاخص :( تولید ناخالص داخلیGDPتولید ناخالص مل ،)( یGNP ،)

 ...و GDPاجزای تشکیل دهنده  ،و سرمایه ملی درامدتفاوت بین 

 کننده و شاخص ت شاخص قیمت مصرفکننده، تفاوشاخص قیمت مصرف: های زندگیهزینهGDP 

 گذار خارجی ووری، جذب سرمایهرشد اقتصادی کشورهای جهان، اهمیت بهره: رشد اقتصادی تولید و... 

 گذاری وانداز و سرمایهها، مفهوم پسبازارهای مالی، بانک: گذارینظام مالی و سرمایه... 

 یمه بیکاری، قانون حداقل دستمزد وگیری نرخ بیکاری، بتعریف بیکاری، اندازه: بیکاری... 
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 های پولیمفهوم پول، وظایف پول، نظام بانکی و عرضه پول، سیاست: نظام پولی 

 علل تورم، آثار تورم، آثار تزریق پول و: رشد پول و تورم... 

 والمللی کاالها و سرمایه، نرخ اسمی و نرخ حقیقی ارز جریان بین: المللیمفاهیم اقتصاد کالن بین... 

 الملل، کسری بودجه دولت، فرار عرضه و تقاضای وجوه وام دادنی، تعادل در اقتصاد بین: المللینظریه اقتصاد کالن بین

 سرمایه

 های کاهش ، هزینههای مختلف آن، انتقال منحنی فیلپسمنحنی فیلیپس و شکل: مدتمبادله بین تورم و بیکاری در کوتاه

 ...تورم و

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ی مستمرارزشیاب

%20 %40 %40 - 

 فهرست منابع:

 منابع اصلی:

 . ترجمه ارباب، حمیدرضا. تهران: نشر نی.کلیات علم اقتصاد(. 1391منکیو، گریگوری. )

 شاکری. تهران: نشر نی.عباس . ترجمه های اقتصاد کالنتئوری و سیاست(. 1388برانسون، ویلیام، اچ. )

 تهران: مهربان نشر. (.1تئوری اقتصاد کالن )(. 1394محمود. ) روزبهان،

Mankiw, N. G. (2014). Principles of macroeconomics. Boston: Cengage Learning. 

 :یمنابع فرع

 . تهران: انتشارات نگاه دانش.اقتصاد کالن (.1396نظری، محسن. )
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 مشخصات درس:

 ی صنایعآشنایی با مهندسعنوان درس )فارسی(: 

 Introduction to Industrial Engineering  عنوان درس )انگلیسی(:

 -نیاز: پیش                    ■ندارد       □نیاز/ هم نیاز: داردپیش                  پایهنوع درس: 

      16عداد ساعت: ت            نوع واحد: نظری                                                            1تعداد واحد: 

 اهداف درس: 

 آشنایی با مهندسی صنایع و فرایند پژوهش در این حوزه 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ها و ابزارهای مهندسی صنایعافزایش دانش و شناخت از گستره، هدف 

 های گوناگونها و شیوهقالب پرورش مهارت در حوزه پژوهش و ارائه مطالب علمی و فنی در 

 سرفصل درس:

 هاآشنایی با رشته و تخصص مهندسی صنایع و سیستم 

 آشنایی با فرایند پژوهش و مراحل اجرای یک طرح پژوهشی علمی 

 فنی-های علمیهای نوشتاری و گفتاری و گزارشساختار و شیوه ارائه 

 یادگیری: -روش یاددهی

 های کالسسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحثتلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پا

  روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

 )ویرایش پنجم(. تهران: انتشارات جلوه. فنی-شیوه ارائه مطالب علمی(. 1394روحانی رانکوهی، سید محمدتقی. )

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%30 - 
 -نوشتاری: 

%70 
 -عملکردی:
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شگاه صنعتی . تهران: انتشارات داننویسی در مهندسیروش پژوهش و گزارش(. 1397سیروس، کاوه محمد؛ امینی مقدم، نرگس. )

 امیرکبیر.

Boca Edition).  nd(2 Handbook of Industrial and Systems EngineeringBadiru, A. B. (2013). 

Raton: CRC Press. 

of Industrial Engineering: Technology and Operations Handbook Salvendy, G. (2007). 

.New Jersey: Wiley). Edition rd3( Management 
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 مشخصات درس:

 کشی صنعتینقشهعنوان درس )فارسی(: 

 Industrial Drawing عنوان درس )انگلیسی(:

 -نیاز: پیش           ■ندارد       □نیاز/ هم نیاز: داردپیش           تخصصینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                 واحد عملی 1 –واحد نظری  1نوع واحد:                         2تعداد واحد:

  اهداف درس:

 کشی صنعتیآشنایی با گستره نقشه

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 در این حوزه افزارهای تخصصیکار با نرم و و صنعتی مورد نیاز های مهندسیتوانایی رسم، خوانش و تحلیل نقشه

  یادگیری: -روش یاددهی

 وپاسخ و مشارکت دانشجویانتلفیقی از سخنرانی و آموزش عملی کارگاهی به همراه پرسش

 سرفصل درس:

 بندی تصاویر مجسم و...(ها، طبقهنماهای یک قطعه، برشی، رسمکشآشنایی با مبانی نقشه 

 ها و انطباقاتاتصاالت، عالئم سطوح، تلرانسهندسه ترسیمی، تقاطع، گسترش،  اصول 

 افزار برگزیدهکار با نرم 

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%30 %30 
 -نوشتاری: 

- 
 %40عملکردی: 

  :تجهیزات و امکانات مورد نیاز

 کشی کالس نقشه
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 فهرست منابع:

ران: انتشارات شریف (. ته2و  1)کشی صنعتی اصول نقشه(. 1397پور، مبین. حمیدی، شهرزاد. شیردل، حمیدرضا. )پور، مهدی. متقیمتقی

 کد کم.

 وصنعت ایران.(. تهران: انتشارات دانشگاه علم2و  1)جلد  کشی صنعتینقشه(. 1385. )اهللحدادی، حبیب
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 مشخصات درس:

 1ه عمومیکارگاعنوان درس )فارسی(: 

 General Workshop 1 عنوان درس )انگلیسی(:

 -نیاز: پیش                    ■ندارد       □نیاز/ هم نیاز: داردپیش      تخصصینوع درس: 

     48عداد ساعت: ت                                                       عملینوع واحد:                  1تعداد واحد: 

  اهداف درس:

 افزار و شیوه تولید قطعاتآشنایی با کارگاه صنعتی ماشین

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 زنی و...کاری، سنگکاری، فرزکاری، سوراخهای تراشکار با ماشین

 سرفصل درس:

 نکات ایمنی ها وافزار، شناسایی انواع ابزارها، کاربرد آنای بر کارگاه ماشینمقدمه 

 کاری و قالویز زنی و...های اره و مته، سوراخماشین 

 راشی و آج تکاری، پیشانی تراشی، رو تراشی، شیارزنی، پیچ تراشی، مخروط تراشی، داخل های تراش، سوراخماشین

 افزارهای برش، دورانی و سرعت در ماشینزنی، محاسبه سرعت

 زنیی، دندههای فرز، پیشانی تراشی، شیار تراشماشین 

 ساب، گردساب و...های سنگ کفهای سنگ، شیوه کار با ماشینماشین 

  یادگیری: -روش یاددهی

 وپاسخ و مشارکت دانشجویانتلفیقی از سخنرانی و آموزش عملی کارگاهی به همراه پرسش

 ارزیابی: روش

 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%60 - 
 -نوشتاری: 

- 
 %40عملکردی: 
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 :تجهیزات و امکانات مورد نیاز

 افزارکارگاه ماشین

 فهرست منابع:

دقی. تهران: دانشگاه علم صاابراهیم (. ترجمه جلد اول و دوم) های افزارماشین(. 1391السکو، اورویل؛ نلسون، کالید؛ پرتر، هرولد. )

 .و صنعت ایران

New ). Edition th8( ology of Machine ToolsTechnKrar, S. F.; Gill, A. R; Smid, P. (2019). 

York: McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 مشخصات درس:

 ۲کارگاه عمومیعنوان درس )فارسی(: 

 General Workshop 2 عنوان درس )انگلیسی(:

 -نیاز: پیش                    ■ندارد       □نیاز/ هم نیاز: داردپیش      تخصصینوع درس: 

     48عداد ساعت: ت                                                       عملینوع واحد:                  1د واحد: تعدا

  اهداف درس:

 کاریآشنایی با کارگاه جوش و عملیات کارگاهی در قالب جوش

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ریکی و گازکاری با قوس الکتتوانایی جوش

 سرفصل درس:

 کاری، نکات ایمنیکاری و برشای بر جوشمقدمه 

 کاری با گازکاری با گاز، برشهای برشکاری با گاز، وسائل و دستگاهجوش 

 ریکیکاری با قوس الکتکاری با قوس الکتریکی، برشها و ملزومات برشکاری با قوس الکتریکی، دستگاهجوش 

 کاریلحیم 

  دگیری:یا -روش یاددهی

 وپاسخ و مشارکت دانشجویانتلفیقی از سخنرانی و آموزش عملی کارگاهی به همراه پرسش

 روش ارزیابی:

  :تجهیزات و امکانات مورد نیاز

 کارگاه جوش

 فهرست منابع:

. تهران: کاریکارگاه جوشکاری و ورق(. 1397. )حسینی، سید آروین و ؛ آجودانی، عسگرت الهج؛ عالی، حف اله، لطیشکوه

 انتشارات جهان جام جم.

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%60 - 
 -نوشتاری: 

- 
 %40عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 اصول مدیریت و نظریه سازمانعنوان درس )فارسی(: 

 Principles of Management and Organization Theory عنوان درس )انگلیسی(:

 -نیاز: پیش                    ■ندارد       □یاز/ هم نیاز: داردنپیش   تخصصینوع درس: 

      32عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ت و تبیین وظایف مدیرانهای اصلی سازمان و مدیریت، تعریف مدیریآشنایی با مفاهیم و نظریه

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های امروزیهای سازمان و مدیریت در نسبت با جامعه و سازمانتوانایی درک و کاربرد مفاهیم و نظریه

 سرفصل درس:

 ای بر اصول مدیریت و نظریه سازمانمقدمه 

 آشنایی با مفاهیم سازمان و مدیریت 

 هاهای مدیریت و آشنایی با آنها و نظریهی مکتبسیر تاریخ 

 های سازمان و مدیریت پیشرفتهآشنایی با مباحث نوین در نظریه 

  ارتباطات  – ترلکننظارت و هدایت و رهبری، دهی، سازمانریزی، گیری، برنامهفرایندهای تصمیمآشنایی با مفاهیم و

 سازمانی، تغییر و نوآوری

  نگریو باهمبندی جمع – یتسازمان و مدیراثربخشی 

 یادگیری: -روش یاددهی

 تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

  روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %25 
 %60نوشتاری: 

- 
 -عملکردی:
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 فهرست منابع:

 :منابع اصلی

 فر.رضوانیحمد م و اعرابیسید محمد ترجمه  .)ویرایش جدید( مبانی مدیریت(. 1393سنزو، دیوید ای. )رابینز، استیفن پی؛ دی 

 های فرهنگی.تهران: دفتر پژوهش

 .شهران: انتشارات راه دانت .مبانی سازمان و مدیریت(. 1396مقیمی، سید محمد. )

 . تهران: نشر نی.مدیریت عمومی(. 1397الوانی، سید مهدی. )

 :منابع فرعی

 .مهرباناب کتتهران:  .فرددانائیحسن ترجمه  .مدرنتفسیری و پست –نظریه سازمان: مدرن، نمادین (. 1396هچ، ماری جو. )

فرد. یئداناحسن  و الوانیسید مهدی )ویرایش جدید(. ترجمه  سازمانی تئوری سازمان: ساختار و طرح(. 1397رابینز، استیفن پی. )

 .تهران: انتشارات صفار
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 مشخصات درس:

 یابیاصول حسابداری و هزینهعنوان درس )فارسی(: 

 Accounting Principles عنوان درس )انگلیسی(:

 -نیاز: پیش                    ■ندارد       □نیاز/ هم نیاز: داردپیش   تخصصینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              3تعداد واحد: 

  اهداف درس:

 های خدماتی، بازرگانی و صنعتی آشنایی با موضوعات و مباحث مطرح در حسابداری بنگاه

  دهد:ه درس پرورش میهایی کها و شایستگیتوانایی

 های خدماتی، بازرگانی و صنعتیتوانایی درک و اجرای عملیات و فرایند حسابداری در بنگاه

 سرفصل درس:

  حسابداری گستره حوزهمفاهیم اساسی و 

 وتحلیل معامالت و عملیات مالیتجزیه 

 آوری اطالعات و رویدادهای مالیجمع 

 حسابداری ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفترهای 

 عوامل موثر در تغییرات سرمایه 

 ها در پایان دوره مالیاصالح حساب 

 عملیات حسابداری پس از انجام اصالحات 

 های بازرگانی و تجاریسیستم حسابداری بنگاه 

 هابندی هزینهمفاهیم اساسی حسابداری صنعتی و طبقه 

 یابی سربار کارخانههزینه 

 یابی سفارش کارهزینه هاییابی و سیستمهای هزینهسیستم 

 های اطالعاتی حسابداریآشنایی با سیستم 
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  یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 های بیشتردانشجویان برای انجام مطالعات و فعالیت

 روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

 منابع اصلی:

 . تهران: سازمان حسابرسی.اصول حسابداری(. 1396الدین. )آرایی، نظامملکو   مدد، مصطفیعلی

 . تهران: سازمان حسابرسی.حسابداری صنعتی(. 1394ور، عزیز. )عالی

 منابع فرعی:

. تهران: انتشارات (1)حسابداری صنعتی 1حسابداری بهای تمام شده(. 1397مهرآذین، علیرضا. ) و نوروش، ایرج؛ کرمی، غالمرضا

 صفار و اشراقی.

 . تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.اصول حسابداری صنعتی برای مهندسین صنایع(. 1392سجادی، سید جعفر. )

 . مشهد: انتشارات مرندیز.های اطالعاتی حسابداریسیستم(. 1397مرادی، مهدی. بیات، نعیمه. )

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان تمرارزشیابی مس

%15 %25 
 %60نوشتاری: 

- 
 -عملکردی:



36 

 مشخصات درس:

 1مبانی طراحی مهندسیعنوان درس )فارسی(: 

 Fundamentals of Engineering Design 1 عنوان درس )انگلیسی(:

 1فیزیک – 1عمومی ریاضینیاز: پیش                □ندارد          ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش   تخصصی نوع درس:

      32عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              2تعداد واحد: 

  اهداف درس:

 های انتخاب مواد آشنایی با روش 

 های مکانیکی )استاتیک و مقاومت مصالح( آشنایی با تحلیل 

 دهد:ی که درس پرورش میهایها و شایستگیتوانایی

  فراگیری اصول کلی در بحث طراحی مهندسی 

  آشنایی با مراحل طراحی قطعات و اجزاء مکانیکی 

 یک و مقاومت مصالح(تهای مورد نیاز در طراحی اجزاء )مبانی استافراگیری تحلیل 

 سرفصل درس:

 های طراحی مهندسیمعرفی اصول کلی روش 

  و یا قطعه مکانیکیآشنایی با مراحل طراحی یک جزء 

 های وشها در گزینش مواد، رهای تشخیص ناکارامدیهای انتخاب مواد )روشبا مبانی علم مواد، روش ییآشنا

 ای، ارائه مثال در انتخاب مواد(، جایگزینی موادتشکیل معیارهای مقایسه

 ها و ا خرپاها، قاببتعادل، آشنایی  های مکانیکی مورد نیاز در طراحی اجزاء )بردارهای نیرو و گشتاور،مبانی تحلیل

کرنش، بارگذاری محوری، پیچش، خمش، -تیرها، ممان اینرسی سطوح، مفهوم تنش و کرنش، روابط تنش

 بارگذاری ترکیبی(

 یادگیری: -روش یاددهی

 توسط دانشجویان انجام یک پروژه در طول ترم روش سخنرانی و پرسش و پاسخ و 
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 روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

. تهران: انتشارات دانشگاه یافته(های سازمانهای طراحی مهندسی )مفاهیم، راهبردها و رهیافتروش(. 1387رضائیان، محسن. ) 

 صنعتی امیرکبیر.

 ختار، خواص و مهندسی مواد(. اصفهان: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.(. اصول علم مواد )سا1393تویسرکانی، حسین. )

 بدیعی. تهران: نشر دانشگاهی.مجید . ترجمه استاتیک(. 1381مریام، جی. ال. )

 تهران: نشر علوم دانشگاهی. .واحدیان ابراهیم. ترجمه مقاومت مصالح(. 1388جانسون، ای. راسل. ) و یر، فردیناند پیبی

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان رارزشیابی مستم

%10 %30 
 %35نوشتاری: 

%25 
 -عملکردی:
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 درس:مشخصات 

 نظریه احتمال و کاربردهاعنوان درس )فارسی(: 

 Probability Theory and Applications عنوان درس )انگلیسی(:

 2ریاضی عمومینیاز: پیش                    □ندارد      ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش    تخصصینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                             نوع واحد: نظری                           3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 های احتمالی ای برای توسعه و تحلیل مدلیادگیری ابزارهای پایه 

  آشنایی با مفهوم احتمال و کاربردهای آن 

 های معروف پیوسته و گسسته آشنایی با متغیرهای تصادفی، امید ریاضی و توزیع 

 ا توابع متغیرهای تصادفی و قضایای حدیآشنایی ب 

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های احتماالتی در حل مسائل و تصمیم گیری استفاده از مدل 

 ها یادگیری مفهوم امید ریاضی و واریانس متغیرهای تصادفی و محاسبه آن 

 توانایی تشخیص مدل احتمال مناسب در کاربردهای مختلف  

 توانایی استفاده از قضایای حدی برای محاسبه تقریبی احتماالت در مسائل خاص 

 :سرفصل درس

 ها، اصول موضوعه احتمالتعاریف مقدماتی، نظریه مجموعه 

 آنالیز ترکیبی: اصل ضرب، جایگشت، ترکیب 

 احتمال شرطی، استقالل پیشامدها، قضیه احتمال کل، قانون بیز 

 ل توام، توابع احتما تمال، توزیع تجمعی، توابع توزیع گسسته و پیوسته، بردارهای تصادفی،متغیرهای تصادفی، توزیع اح

 های شرطی احتمال، استقالل متغیرهای تصادفیتوابع کناری احتمال، توزیع

 تصادفی،  تعریف امید ریاضی، امید ریاضی متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته، واریانس، گشتاورهای متغیرهای

 ، ضریب همبستگی، تابع مولد گشتاور، خواص امیدهای ریاضی، امیدهای ریاضی شرطیکوواریانس
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 ای منفی، وجملهدای، فوق هندسی، هندسی، ای، چندجملههای احتمال گسسته: توزیع یکنواخت، برنولی، دوجملهتوزیع

 پواسون

 های احتمال پیوسته: توزیع یکنواخت، نمایی، گاما، بتا، ویبول، نرمالتوزیع 

 وزیع توابعی از متغیرهای تصادفی: روش تابع توزیع تجمعی، روش تابع مولد گشتاور، روش تبدیلت 

  قضایای حدی: قضیه مارکوف، چبیشف، قانون اعداد بزرگ، قضیه حد مرکزی، تقریب احتماالت 

 یادگیری: -روش یاددهی

های دانشجویان تحریک انگیزه - تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت دانشجویان در بحث های کالس

 برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقی

 روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

 تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.)ویرایش دوم(.  نظریه احتمال و کاربرد آن(. 1386اخوان نیاکی، سید تقی. )

 همدانی. اصفهان: نشر شیخ بهایی.علی  و پارسیاناحمد )ویرایش ششم(. ترجمه  مبانی احتمال(. 1383راس، شلدون. )

 تهران: ترمه.)جلد اول، ویرایش چهارم(.  مبانی احتماالت و آمار مهندسی(. 1397؛ واقفی، ابوالفضل. )ایوزیان، مجید

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.وحیدی اصل. محمد قاسم  و عمیدی علی . ترجمه آمار ریاضی (.1378. )فروند، جان

Montgomery, D. C.; Runger, G. C. (2014). Applied Statistics and Probability for Engineers 

.New Jersey: Wiley). Edition th6( 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %40 
 %40نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 در عملیات مبانی تحقیقعنوان درس )فارسی(: 

 Fundamentals of Operations Research عنوان درس )انگلیسی(:

 2ریاضی عمومیهمنیاز با نیاز: پیش                    □ندارد      ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش    تخصصینوع درس: 

      32عداد ساعت: ت                    نوع واحد: نظری                                                      2تعداد واحد: 

 اهداف درس

 های مختلف از کاربردهای تحقیق در عملیاتآشنایی با حیطه  

 سازی مسائل در دنیای واقعیمرور مسائل مختلف در راستای آشنایی با نحوه مدل 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

  تحقیق در عملیاتدرک و شناخت مفاهیم اصلی و اساسی  

 سازی ریاضیادگیری اصول کلی در تبدیل یک مسئله در دنیای واقعی در قالب مدلی 

 سرفصل درس:

 نواع حاالت های چندوجهی، اها، فضاهای برداری، آنالیز محدب و مجموعهای بر جبر خطی: بردارها، ماتریسمقدمه

 طیممکن در حل یک دستگاه معادالت خطی، حل دستگاه معادالت خ

 ای بر تحقیق در عملیاتمقدمه 

 سازی خطی با سازی خطی با متغیرهای عدد صحیح، مدلسازی خطی با متغیرهای پیوسته، مدلسازی ریاضی: مدلمدل

 سازی غیرخطیسازی خطی با متغیرهای آمیخته، مدلمتغیرهای باینری، مدل

 یادگیری: -روش یاددهی

تحریک  -های کالس ارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحثتلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مش

 های دانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقیانگیزه
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 روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

Rardin, R. L. )1998). Optimization in operations research (Vol. 166). New Jersey: Prentice 

Hall. 

Bazaraa, M. S.; Jarvis, J. J.; Sherali, H. D. (2011). Linear programming and network flows. 

New Jersey: Wiley. 

Hoffman, K.; Kunze, R. (1971). Linear algebra. New Jersey: Englewood Cliffs. 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %40 
 %40نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 مبانی مهندسی برق و کارگاهعنوان درس )فارسی(: 

 Fundamentals of Electrical Engineering & Workshop عنوان درس )انگلیسی(:

 کشی صنعتی نقشه - 1فیزیکنیاز: پیش               □ندارد      ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش            تخصصینوع درس: 

      48: تعداد ساعت                 واحد عملی 1 –نظری واحد  2 نوع واحد:              3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ها و قطعات الکترونیکی(آشنایی با گستره مهندسی برق )مفاهیم پایه، مدارها، ماشین

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 زه مهندسی برق در مهندسی صنایعوانایی درک و تحلیل مباحث مرتبط با حوت

 سرفصل درس:

 و خازن ریکی، ظرفیتالکتریکی، قانون گاوس، پتانسیل الکت نمیدا الکتریکی،بار ) و مغناطیس ای بر الکتریسیتهمقدمه ،

 دالت ماکسول(متناوب، معا نالکترومغناطیسی و جریا ننوسا، گرمغناطیسی، القا و القا نجریان و مقاومت، میدا

 (نوسیتحلیل حالت ماندگار سی، مدارهای مرتبه اول و دوم، تحلیل مداری بر مدارهای الکتریکی )امقدمه 

 (هاهای الکتریکی )ژنراتورها، موتورها، ترانسفورماتورماشین آشنایی با 

 هاآشنایی با قطعات الکترونیکی و کاربردهای آن 

 یادگیری: -روش یاددهی

 وپاسخ و مشارکت دانشجویانهی به همراه پرسشتلفیقی از سخنرانی و آموزش عملی کارگا

 روش ارزیابی:

 

 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%25 %25 
 %50نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 :فهرست منابع

دهم(.  )ویرایش یسالکتریسیته و مغناط –: جلد سوم (. مبانی فیزیک هالیدی1394هالیدی، دیوید؛ رزنیک، رابرت؛ واکر، جرل. )

 تهران: مبتکران. .بهارمحمود  و گلستانیان، نعمت اهلل ترجمه 

 گستر.(. قزوین: سایهمبانی مهندسی برق )کتاب اول: مدار(. 1395پور، حسن. )زرآبادی

 بیر(گاه صنعتی امیرکتهران: جهاد دانشگاهی )دانش .عابدیمهرداد های الکتریکی. ترجمه (. مبانی ماشین1393امانوئل، پریکلس. )
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 مشخصات درس:

 1فرایندهای تولیدعنوان درس )فارسی(: 

 Manufacturing Processes 1 عنوان درس )انگلیسی(:

کارگاه  ، کشی صنعتینقشهنیاز: پیش                  □ندارد      ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش    تخصصینوع درس: 

 1مبانی طراحی مهندسی، 1عمومی

      32عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

  آشنایی با اصول کلی انتخاب روش تولید 

 برداریآشنایی با فرایندهای براده 

 دهدهایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 اب فرایند مناسب اقتصادی تولیدامکان انتخ  

 طراحی فرایند عملیات 

 سرفصل درس:

 انتخاب روش تولید 

 گیری و ابزارهای آناصول اندازه  

 1 برداری فلزاتتئوری براده 

 2 برداری فلزاتتئوری براده 

 1 تراشکاری 

 2 تراشکاری 

 تراشیکاری ، صفحهسوراخ 

 1 فرزکاری 

 2 فرزکاری 

 کاریتراشی ارهسری 

 یکشخان 
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 1 زنیسنگ 

 2زنی سنگ 

 1 افزار کامپیوتریماشین 

 2 های افزار کامپیوترینویسی ماشینبرنامه 

 های تولید مخصوصماشین 

  حداقل یک نوبت بازدید از کارگاهCAD/CAM های مربوطهکارخانه 

 های ساختمسابقات روش 

 یادگیری: -روش یاددهی

 وای درس محت به استفاده از سیستم آموزش مجازی برای دسترسی 

 های ساخت به صورت گروهی و عملی برگزاری مسابقات روش 

 برگزاری بازدیدهای مربوطه 

 روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

 .تهران: انتشارات نما .و همکارانحائریان علی ترجمه  (.جلد سوم) های تولیدفرایندمواد و  (.1388؛ و همکاران. )دگارمو، ارنست

تهران: دانشگاه  صادقی.ابراهیم (. ترجمه جلد اول و دوم) های افزارماشین (.1391) .، هرولدپرترنلسون، کالید؛ ؛ ، اورویلالسکو

 .علم و صنعت ایران

Groover, M. P. (2012). Introduction to Manufacturing Processes. New Jersey: Wiley. 

New ). Edition th8( Technology of Machine ToolsKrar, S. F.; Gill, A. R; Smid, P. (2019). 

York: McGraw-Hill. 

Burghardt, H. D.; Axelrod, A.; Anderson, J. Machine Tool Operation (Part I, II).  

 منابع مطالعاتی:

 Engineering on a diskکتاب الکترونیکی 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

- %30 
 %70نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 1تحقیق در عملیاتعنوان درس )فارسی(: 

 Operations Research 1 عنوان درس )انگلیسی(:

مبانی  –نیاز( همنویسی کامپیوتر )برنامهنیاز: پیش         □ندارد   ■نیاز/ هم نیاز: داردیش تخصصینوع درس: 

 تحقیق در عملیات

      48ت: تعداد ساع        : نظری                            نوع واحد                 3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 هاریزی خطی و شبکهسازی و حل مؤثر مسائل برنامهها در راستای مدلها و الگوریتمارائه روش

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های حل مسائلسازی و الگوریتمای مدلهها، روشریزی خطی و شبکهآشنایی با مسائل برنامه

 :سرفصل درس

 ریزی خطی به های خاص در حل یک مسئله برنامهریزی خطی: روش ترسیمی، حالتهای حل مسائل برنامهروش

 کمک روش ترسیمی، روش سیمپلکس

 ریزی خطی به کمک روش سیمپلکس: روش های خاص در حل یک مسئله برنامهحالتM- فاز،  2بزرگ، روش

-Mفاز، آنالیز روش -2بزرگ و -Mریزی خطی به کمک روش های خاص در حل مسائل برنامهررسی حالتب

 فاز، روش تک متغیر مصنوعی، تباهیدگی، دوری و ایست 2بزرگ و 

 روش سیمپلکس تجدیدنظر شده 

 دارروش سیمپلکس متغیرهای کران 

 لم فارکاس 

 تاکر-کان-شرط بهینگی کروش 

 نی، تعبیر تاکر، قضیه اساسی دوگا-کان-فاهیم و تعاریف دوگانی، شرط بهینگی کروشدوگان و تحلیل حساسیت: م

 دوگان، تحلیل حساسیت، تحلیل پارامتری-اقتصادی دوگان، روش سیمپلکس دوگان، روش اولیه

 ترین مسیر، درخت فراگیر کمینه، حداکثر جریانونقل، تخصیص، کوتاهسازی شبکه: حملمسائل بهینه 
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 ادگیری:ی -روش یاددهی

های گیزهتحریک ان -های کالس تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث

 دانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقی

 روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

Bazaraa, M. S.; Jarvis, J. J.; Sherali, H. D. (2011). Linear programming and network flows. 

New Jersey: Wiley. 

Hillier, F.; Lieberman, G. (2005). Introduction to Operations Research (8th Edition). New York: 

McGraw-Hill. 

Taha, H. A. (2016). Operations Research: An Introduction (10th Edition). London: Pearson 

Education Inc. 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %40 
 %40نوشتاری:

- 
 -دی:عملکر
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 مشخصات درس:

 آمار مهندسیعنوان درس )فارسی(: 

 Engineering Statistics عنوان درس )انگلیسی(:

 نظریه احتمال و کاربردهایاز: نپیش                    □ندارد      ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش    تخصصینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت          نوع واحد: نظری                                                              3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 گیری با تاکید بیشتر بر مسائل مهندسیهای آماری برای حل مسائل و تصمیممعرفی روش

 دهد:هایی که درس پرورش مییها و شایستگتوانایی

 ها در جهت حل مسائل کارگیری آنگیری و بهگیری و توزیع نمونهیادگیری مفاهیم نمونه 

 ای ای و فاصلهتوانایی براورد پارامترهای یک سیستم اعم از نقطه 

 ستمهای فرض جهت پاسخگویی به سواالت مطرح شده در رابطه با پارامترهای سیتوانایی انجام آزمون  

 سازی و تحلیل رابطه بین متغیرهاتوانایی مدل 

 سرفصل درس:

 زی، توزیع مربع گیری، توزیع نرمال، قضیه حد مرکهای نمونهگیری تصادفی، آماره، توزیعتعریف علم آمار، نمونه

 های مهم، توزیع آمارهF، توزیع tکای، توزیع 

 روش حداکثر  ای، روش گشتاورها،های براورد نقطهوشای، کارایی، نااریبی، سازگاری، ربراورد، براورد نقطه

، فواصل اطمینان ای برای پارامترهای توزیع نرمالای )فاصله اطمینان(، براورد فاصلهنمایی، براورد فاصلهدرست

 تقریبی، فواصل اطمینان همزمان

 نحنی صه عملکرد، مهای فرض، منحنی مشخهای فرض: تعریف فرض آماری، انواع خطا در آزمونکلیات آزمون

 توان

 های فرض در مورد یک پارامتر توزیع نرمال: آزمون آزمونz ای، یک نمونهp-valueگیری، گیری و ساده، سخت

 ای، آزمون برابری انحراف معیار با مقداری مشخصیک نمونه tتعیین اندازه نمونه، آزمون 

 ال: آزمون های فرض مربوط به پارامترهای نظیر از دو توزیع نرمآزمونz ای، آزمون دونمونهt کیب شده دو نمونهتر-

 مال مستقلزوجی، آزمون برابری انحراف معیار دو توزیع نر tترکیب نشده دو نمونه ای، آزمون  tای، آزمون 



49 

 های ان و آزمونتحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون خطی ساده، براورد پارامترها، روش حداقل مربعات، فواصل اطمین

 بینیربوط به پارامترهای مدل رگرسیون، فاصله اطمینان امید ریاضی متغیر پاسخ، فاصله پیشفرض م

 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 مره تشویقیدانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه ن

 روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 محلوجی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.هاشم . ترجمه آمار مهندسی(. 1375. )لیبرمن، جرالد و  باوکر، آلبرت

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.وحیدی اصل. محمد قاسم و  عمیدیعلی . ترجمه آمار ریاضی (.1378فروند، جان. )

 ترمه. تهران:(. ، ویرایش سوم)جلد دوم مبانی احتماالت و آمار مهندسی(. 1396واقفی، ابوالفضل. )و  ایوزیان، مجید

Montgomery, D. C.; Runger, G. C. (2014). Applied Statistics and Probability for Engineers 

.New Jersey: Wiley. Edition) th6( 

.Academic PressCambridge: ). Edition rd3( Introductory StatisticsRoss, S. M. (2010).  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

 دو آزمون( 60 %) %20
 %20نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 مدیریت پروژهعنوان درس )فارسی(: 

 Project Management عنوان درس )انگلیسی(:

 اصول مدیریت و نظریه سازماننیاز: پیش              □ندارد      ■از: داردنیاز/ هم نیپیش               تخصصینوع درس: 

      32عداد ساعت: ت      نوع واحد: نظری                                                              2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 های روز مدیریت پروژه آشنایی با استانداردها و متدولوژی 

 ترین فرایندهای آن های دانش مدیریت پروژه و کاربردیایی با حوزهآشن 

 های مدیریت پروژه درک جایگاه و کاربرد انواع تکنیک 

 افزارهای معروف مدیریت پروژهها و کاربردهای نرمآشنایی با قابلیت 

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ر پروژه بالقوه در صنعت از علم مدیریت پروژه آشنایی با دانش مورد نیاز یک مدی 

 گیری در صنعت آشنایی با بهترین مراجع روز دنیا در علم مدیریت پروژه جهت بهره 

 ها های علم مدیریت پروژه در انواع سازماندرک جایگاه، کاربرد و قابلیت 

 سازی نظام مدیریت پروژه در صنایع گوناگونکسب آمادگی برای پیاده 

 :درس سرفصل 

 هاهای تأمین مالی پروژهمدیریت پورتفولیو: انواع روش 

 مدیریت طرح 

  ملکرد عمقدمات مدیریت پروژه: کمک به درک جایگاه مدیریت پروژه در سازمان، دفتر مدیریت پروژه، سنجش

 پروژه

 وفهای معرهای راهنماها و متودولوژیاستانداردهای مدیریت پروژه: آشنایی با کاربردها و قابلیت 

 فرایندهای مدیریت پروژه 

 ی مدیریت پروژه، مدیریت یکپارچگی پروژه: مدیریت دانش پروژه، مدیریت تغییرات پروژه، منشور پروژه، برنامه

 های کاربردی عملکرد پروژهگزارش
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  مدیریت محدوده پروژه: بیانیه محدوده پروژه، الزامات پروژه، مشخصاتWBS با کیفیت 

 ریزی موجی غلطان: تکنیک زنجیره بحرانی، تکنیک برنامهبندی پروژهمدیریت زمان 

  مدیریت هزینه پروژه: اجزای بودجه پروژه، ارزش کسب شده، زمان کسب شده، شاخصTCPI 

 ها و ابزارهای مدیریت و کنترل کیفیتی کیفیت، معرفی تکنیکمدیریت کیفیت پروژه: هزینه 

 مدیریت منابع پروژه 

  مدیریت ارتباطات پروژه 

 های ریسک، ریت ریسک پروژه: سند ثبت ریسک، گزارش ریسک، تحلیل کیفی و کمی ریسک، واکنشمدی

 Pertmasterافزار ها و محیط نرمقابلیت

 هاهای اجرای پروژهها، روشهای واگذاری پیمانها، شیوهمدیریت تدارکات پروژه: انواع پیمان 

 نفعاننفعان پروژه: سند ثبت ذیمدیریت ذی 

 افزارهای معروف فضای مدیریت پروژه از جملههای نرمها و تفاوتکردهای اصلی، قابلیتمعرفی کارMSP 

Server, MSP Professional, Primavera, Pertmaster 

 یادگیری: -روش یاددهی

  گیری از مستندات کاربردی مدیریت پروژه در صنایع گوناگون بهرهروش سخنرانی همراه با 

 پروژه توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس ی انجام مرحله به مرحله 

 بازدید علمی  و های آموزشی گیری از فیلمبهره 

 روش ارزیابی:

 فهرست منابع: 

 :منابع اصلی

Kerzner, H. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, 

.. New Jersey: WileyEdition) th(12 and controlling 
 :فرعیمنابع 

 تهران: عبور. .رهنمود پروژه النا. (1395) حاجی یخچالی، سیامک

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .هامدیریت استراتژیک پروژه. (1395) محمودگالبچی، امیر فرجی

 تهران: ترمه. مدیریت و کنترل پروژه.(. 1397) پرور، مجید.سبزه

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 - 
 %50نوشتاری:

%40 
 -عملکردی:
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 منابع مطالعاتی:

 The Standard for Portfolio Management 

 The Standard for Program Management 

 PMI Practice Standards: 

o Practice Standard for Project Risk Management  
o Practice Standard for Earned Value Management 

o Practice Standard for Scheduling 

o Practice Standard for Work Breakdown Structure  

o Implementing Organizational Project Management 

 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 
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 مشخصات درس:

 اقتصاد مهندسیعنوان درس )فارسی(: 

 Engineering Economics عنوان درس )انگلیسی(:

 -یابی اصول حسابداری و هزینهنیاز:پیش             □ندارد      ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش           تخصصینوع درس: 

 نیاز(نظریه احتمال و کاربردها )هم

      48د ساعت: عدات    نوع واحد: نظری                                                              3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 کار وگذاری و چرخه عمر یک کسبآشنایی مختصر با فرایند سرمایه 

 ها و درامدهای یک پروژه شناخت هزینه 

 های مختلف در شرایط اطمینان و عدم اطمینان ارزیابی اقتصادی یک یا چند پروژه به کمک تکنیک 

 های نقدی(زمانی پول و روابط جریان شناخت مفاهیم پایه ارزیابی اقتصادی )بهره، ارزش 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 افزار اکسل در اقتصاد مهندسیآشنایی با کاربرد نرم

 سرفصل درس:

  :اول جلسه - سنجی، اقتصاد مهندسی و اصول اولیهگیری، امکانها، تصمیممهندسی، چرخه عمر پروژهمقدمه 

 سود، هزینه ،درامدگذاری و تأمین مالی، مفاهیم های سرمایههای یک شرکت انتفاعی، روشالیتفعای: مفاهیم پایه ،

ده هره، بهره سابی نقدی، ارزش زمانی پول، هاآنکار، جریوها در چرخه عمر کسبها، هزینهجریان نقدی، انواع هزینه

نواع مرکب های بهره اسمی و موثر و ا، نرخی نقدیهاآنکننده، روابط بین جریو مرکب، تعادل، حداقل نرخ جذب

 جلسه دوم تا پنجم - شدن و مرکب شدن پیوسته

 ینده، آمقدمه و معرفی، روش ارزش کنونی خالص، روش ارزش یکنواخت، روش ارزش ها: های ارزیابی پروژهروش

ها، روش دوره نههای مربوط به آن، روش نسبت منافع به هزیروش نرخ بازگشت سرمایه و مشکالت و پیچیدگی

 جلسه ششم تا یازدهم - بازگشت سرمایه، روش تحلیل عمر خدمت

  های اولیه، روش مفاهیم دارایی و انواع آن، ارزش دارایی، استهالک و سایر مفاهیم: درامداستهالک و مالیات بر

 ی، ستهالکمحاسبه استهالک شامل روش خط مستقیم، روش جمع ارقام سنوات، روش تراز نزولی، روش وجوه ا
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ها با وجود مالیات، ژهو نحوه محاسبه آن، تحلیل پرو درامدروش تعداد تولید و روش مدت تولید، انواع مالیات، مالیات بر 

 جلسه دوازدهم تا چهاردهم - جویی مالیاتیصرفه

 تفاوتی، بی شرایط عدم اطمینان، مفهوم و شیوه تحلیل حساسیت، منحنییل حساسیت و تحلیل نقطه سر به سر: تحل

 همجلسه پانزدهم تا هفد - سربدبینانه/محتمل و تحلیل نقطه سربه/بینانهتحلیل سناریو و تحلیل خوش

  :خ بهره ظاهری و گیری تورم، مفهوم دالر )پول( جاری و ثابت، نرمفهوم تورم، علل و آثار آن، شیوه اندازهتورم

 - ات و بهرهط وجود و عدم وجود مالیها در شرایروژهی نقدی و اقتصادی بودن پهاآنحقیقی، تأثیر تورم بر جری

 جلسه هجدهم تا نوزدهم

 نی یتحلیل جایگز مفاهیم اولیه مانند عمر مفید، مدافع و رقیب، شیوه تعیین عمر مفید،: تحلیل جایگزینی و تعویض

 کمیوجلسه بیستم تا بیست - مدافع با رقیب در شرایط مختلف

  :ها با پروژه های گسسته و پیوسته احتمالی، ارزیابییم و معرفی، یادآوری توزیعمفاهارزیابی در شرایط ریسک

 وچهارمدوم تا بیستوجلسه بیست - با متغیرهای پیوسته، درخت تصمیم هایمتغیرهای گسسته، ارزیابی پروژه

 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -ان در بحث های کالس تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجوی

 های بیشتردانشجویان برای انجام مطالعات و فعالیت

 روش ارزیابی:

 :فهرست منابع

 .انتشارات دانشگاه امام رضا )ع( (. مشهد:1391)ش پیرایمحمدعلی ترجمه  .اقتصاد مهندسی. (2008تارکین، ا. ) ؛.بالنک، ل

 .. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرهای صنعتیاقتصاد مهندسی، ارزیابی پروژه(. 1375) .اسکونژاد، محمدمهدی

Degarmo, E. P.; Sullivan, W. G.; Bontadelli, J.A.; Wicks, E. M. (1997). Engineering 

Economy. New Jersey: Prentice Hall. 

Newman, D. G.; Eschenbach, T. G.; Lavelle, J. P. (2011). Engineering Economic Analysis. 

Oxford: Oxford University Press. 

 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %30 
 %50نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 ۲فرایندهای تولیدعنوان درس )فارسی(: 

 Manufacturing Processes 2 عنوان درس )انگلیسی(:

 1فرایندهای تولیدنیاز: پیش                    □ندارد      ■نیاز/ هم نیاز: داردشپی    تخصصینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت            نوع واحد: نظری                                                              3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 برداری آشنایی با فرایندهای تولید غیر براده 

 دهی های اتصالآشنایی با روش 

 های تولید برخی قطعات و اقالمآشنایی با روش  

 آشنایی با مزایا و معایب هر فرایند تولید به منظور انتخاب مناسب فرایند 

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های برداری و روشفراگیری انواع فرایندهای تولید غیر براده 

 روش تولید برخی از اقالم و قطعات صنعتی  فراگیری 

 دهی های فنی هر فرایند تولید و یا اتصالآشنایی با ویژگی 

  با مفاهیم مطرح در هر فرایند تولید 

 سرفصل درس:

 در گرییختهر دقیق، گریریخته ای،پوسته گریریخته ای،ماسه قالب در گریریخته فلزات: گریریخته هایفرایند 

 لوله گرییختهر سرامیکی، قالب در گریریخته مرکز، از گریز گریریخته انواع باال(، و پائین )فشار ئمیدا هایقالب

 وادم برخی تولید در گریریخته هایروش کاربردهای مذاب، تهیه جهت رایج صنعتی هایکوره معرفی درز، بدون

 پلیمری

 از پس تعملیا ای،شیشه محصوالت دهیشکل شیشه، یهتصف و ذوب اولیه، مواد سازی آماده شیشه: تولید هایفرایند 

 مظروف شیشه تولید هایروش جام، شیشه تولید هایروش دهی،شکل

 مسطح(، غیر ردنو انواع و مسطح نورد )انواع نورد سرد، و گرم دهیشکل هایفرایند معرفی فلزات: دهیشکل هایفرایند 

  بسته(، و ازب )قالب کاریحدیده پرچکاری، بسته(، و باز )قالب (Forging) آهنگری درز، بدون هایلوله تولید روش
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 هایلبقا مفتول، و سیم )کشش فلزات کشش هایفرایند فلزات، برش هایفرایند خمکاری، هایفرایند سرد، و گرم کشش

 الکتریکی. تخلیه با دهیشکل انفجاری، دهیشکل (،Metal spinning) فلزی خراطی هایفرایند کشش(،

 انواع ،مقاومتی جوشکاری انواع گاز، با جوشکاری انواع الکتریکی، قوس جوشکاری انواع دهی:اتصال هایفرایند 

 رتوپ جوشکاری اولتراسونیک، جوش انفجاری، جوشکاری لیزری، برشکاری و جوشکاری انواع اصطکاکی، جوشکاری

 . کاریلحیم هایفرایند انواع (،EBW) یونی

 اکستروژن هایفرایند پالستیک، تزریق هایفرایند اولیه، مواد سازیآماده و تهیه کی:پالستی مواد لیدتو هایفرایند 

 پالستیک. بادی دهیشکل پالستیک، گریریخته هایفرایند پالستیک،

 یادگیری: -روش یاددهی

 در طول ترمتوسط دانشجو انجام یک پروژه تدریس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ و 

 روش ارزیابی:

 :فهرست منابع

 .تهران: نشر نما. و همکارانحائریان،علی  ترجمه. های تولیدفرایندمواد و  (.1391ت و همکاران. )دگارمو، ارنس

Degarmo, E. P.; Black, J. T. Kohser, Ronald A. (2017). Degarmo’s materials and processes in 

manufacturing (12th Edition). New Jersey: Wiley. 
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 پروژه آزمون نهایی ترممیان مستمر ارزشیابی

%10 %30 
 %35نوشتاری:

%25 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 ی و کنترل پروژهریزبرنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Project Planning and Control عنوان درس )انگلیسی(:

 -نظریه احتمال و کاربردها نیاز: پیش               □ندارد      ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش    تخصصینوع درس: 

 مدیریت پروژه - 1تحقیق در عملیات

      48عداد ساعت: ت                                         نوع واحد: نظری                          3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ردادها و نحوه ها )ساخت و غیرساخت(، انواع قراآشنایی با مفاهیمی همچون پروژه، طرح، سبد پروژه، انواع پروژه

 شناسایی اقدامات الزم در اجرای یک پروژه 

 ن و هزینه در های کنترل زماهای قطعی و احتمالی و روشانواع پروژه ریزی زمان درهای مختلف برنامهیادگیری روش

  هاپروژه

  تمرین مطالب درس به کمک نرم افزارMSP  های واقعیجهت آمادگی برای کار در محیط 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 Microsoftرم افزار نها، توانایی کار با هزینه در پروژهریزی و کنترل زمان و ها، توانایی برنامهتوانایی شناخت پروژه

Project (MSP) 

 سرفصل درس:

  ،ای پروژه، هفرایندآشنایی با مفاهیم پروژه، طرح، سبد پروژه، پروژه های ساخت و غیرساخت، چرخه عمر پروژه

 های مدیریت پروژه و انواع قراردادهاحوزه

 ( ساختار شکست کارWBS) 

 قاط قوت و ضعف نها، نیازی از طریق شبکهای و برداری( و ترسیم روابط پیشهای گرهها )شبکهشبکه آشنایی با مفاهیم

 هر نوع شبکه

 روش مسیر بحرانی 

 نیازی پیچیدهآشنایی با روابط پیش 

 ریزی تخصیص منابع محدودبرنامه 
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 ریزی تسطیح منابعبرنامه 

 زمان-مسئله تبادل هزینه 

 وژههزینه در پر براوردهای روش 

 پروژه و بررسی روش مدیریت ارزش کسب شدههای کنترلروش 

 های احتمالی بندی در شبکههای زمانآشنایی با روشPERT  وGERT 

  آموزش نرم افزارMSP )تئوری و عملی( 

 یادگیری: -روش یاددهی

  رافزاافزار در کالس در محیط واقعی نرمآموزش نرم روش توضیحی وآموزش از طریق  %70استاد: 

 های محاسباتی و انجام پروژهحل تمرین %30حل تمرین: 

 روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

 :منابع اصلی

 ترمه. تهران:. (ویرایش دهم. کنترل پروژه به روش گام به گام )(1396پرور، مجید. )سبزه 

 :یمنابع فرع

 انتشارات جهاد دانشگاهی )دانشگاه صنعتی اصفهان(. اصفهان: .مدیریت و کنترل پروژه(. 1388حاج شیر محمدی، علی. )

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد: .ریزی و کنترل پروژه )مفاهیم و روشها(برنامه(. 1388طارقیان، حامدرضا. )

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %40 
 %40نوشتاری:

- 
 %10عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 ارزیابی کار و زمان عنوان درس )فارسی(:

 Work Study عنوان درس )انگلیسی(:

 نیاز(آمار مهندسی )هم - 1های تولیدفرایندنیاز: پیش       □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش       تخصصینوع درس: 

      48تعداد ساعت:                                نوع واحد: نظری                  3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 آشنایی با مهندسی صنایع، اهداف و تاریخچه آن  

 آشنایی با فرایندهای سازمان و انواع آن -یابی وری و عارضهآشنایی با تفکر سیستمی، بهره  

  تسلط بر ابزارهای ثبت و استانداردسازی محیط کار 

 سنجی و کارسنجی تسلط بر زمان 

 ت های مطالعه حرکشناخت اصول و تکنیک 

 ریزی کارتسلط بر برنامه 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 آشنایی با مباحث ارزیابی کار و زمان و جایگاه آن در مهندسی صنایع

 :سرفصل درس

 صنایع، عوامل  تاریخچه مهندسی و مهندسی صنایع، آینده مهندسی تعریف، اهداف،وری: مقدمه، مهندسی صنایع و بهره

چارچوب  های سازمان،فرایندها و مدیریت فرایندآن، سازمان،  یموفقیت مهندسان صنایع، سیستم و اجزا کلیدی

، سودآوری، ، سودکاراییوری، اثربخشی، ، تولید، بهرههاآنها، معیارهای ارزیابی عملکرد سازمفرایندبندی طبقه

وری، هرهبوری، چرخه بهبود ری، سطوح بهرهووری، محاسبه بهرهکیفیت، نوآوری و کیفیت محیط کار، انواع بهره

 ا پنجمجلسه اول ت - هاها و روشیابی و اهداف آن، گام، عارضههاآنوری و شیوه بهبود عوامل موثر بر بهره

 های آن، و گام چرخه مطالعه کار تعریف، چرخه بهبود مستمر، استانداردسازی،بی کار و زمان )مطالعه کار(: ارزیا

 جلسه ششم تا هفتم - مدیریت تغییر

  :قطعات  وهای معرفی و ثبت محصول های ثبت، تکنیکبندی تکنیکتعریف و اهداف مطالعه روش، دستهمطالعه روش

  آالتهرست ماشینفتولید مانند  فرایندهای معرفی مانند عکس، نقشه، نقشه انفجاری، پارت لیست، سیاهه مواد، تکنیک
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-گرام جریان، دیاگرام ازجریان، دیا فرایندعملیات، نمودار  فرایندنمودار مونتاژ، نمودار و ابزارآالت، برگ مسیر تولید،  

 ای،به، ابزارهای تجزیه و تحلیل عملیات مانند الگوبرداری، تحلیل علل ریشه-به، نمودار از

، DFA ،DFMسپاری، طراحی محصول، هایی بر روی هدف عملیات، برونتکنیک پرسشی و توفان فکری، تحلیل 

سازی و کاهش آن دهها، بازرسی، مدیریت مواد و مدیریت ضایعات، مفاهیم اولیه اتوماسیون و روباتیک، زمان آماتولرانس

 جلسه هشتم تا دهم - ، چیدمان و انتقال موادSMEDاز طریق 

 مدارک  بق واز سوا ها، روش استفادهها و تکنیکتعاریف، کاربردها، معرفی انواع روشسنجی و کارسنجی: زمان

 سنجی از طریق مشاهده مستقیمبندی، زمانگیری با جدول زمانتحلیلی، روش گزارش براوردگذشته، روش 

 جلسه یازدهم تا شانزدهم - MTM-1 ،Basic MOSTگیری از کار، )کرونومتر(، نمونه

  :ی حرکات (، نمودارهاها و تاریخچه، تحلیل حرکات خرد )تربلیگیتعاریف و اهداف، انواع تکنیکمطالعه حرکت

دست چپ، سایکل گراف و کرونو سایکل گراف، اصول اقتصادی حرکت، ارگونومی و -همزمان و دست راست

 جلسه هفدهم تا هجدهم - اهداف آن، یادگیری، منحنی یادگیری، سازمان یادگیرنده و فراموشی

 ی، مدل ریاضی ماشین در حالت قطع-انسانریزی کار روی ماشین، نمودار تعاریف و اهداف، برنامهریزی کار: برنامه

و مونتاژ،  ط تولیدماشین در حالت قطعی، مدل احتمالی تخصیص ماشین به انسان، نمودار فعالیت، معرفی خ-انسان

بانی باالنس خط مآالت، خط مونتاژ و انواع آن، مفاهیم و مواد و ضایعات، محاسبه تعداد ماشین براوردباالنس خط، 

 جلسه نوزدهم تا بیست و چهارم - RPWو  LCR ،KWMای باالنس خط مونتاژ شامل همونتاژ، تکنیک

 یادگیری: -روش یاددهی

 تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 تهران: نشر کارآفرینان بصیر. .ها و مسائل(ارزیابی کار و زمان )همراه با مثال(. 1385مرعشی، سید نصراهلل. )

 ایران. . تهران: دانشگاه علم و صنعتارزیابی کار و زمان(. 1393احمدی، علیرضا. )علی

 تهران: دانشگاه صنعتی شریف. .نامه()درس ارزیابی کار و زمان (. 1397) .، عبدالحمیدنیای جهرمیاشراق 

 تهران: نشر کارآفرینان بصیر. )ویرایش دوم(. سنجیهای زمانسیستم (.1386مرعشی، سید نصراهلل. )

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

 ،% 25)تمرین تحویلی  % 30

 (% 5وییز ک
%25 

 %45نوشتاری:
- 

 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 1ریزی و کنترل موجودیبرنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Inventory Planning and Control 1 عنوان درس )انگلیسی(:

 -نظریه احتمال و کاربردها نیاز: پیش                    □ندارد      ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش    تخصصینوع درس: 

 1تحقیق در عملیات

      48اد ساعت: عدت          نوع واحد: نظری                                                              3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

  ساخته، والت  نیمهچگونگی مدیریت موجودی کاالهای مورد نیاز )مواد اولیه، کاالهای آماده مونتاژ، محصآشنایی با

 قطعات فنی و پشتیبانی و همچنین محصول نهایی( برای پشتیبانی تولید و فروش 

 ید کاالهای مورد نیازپاسخ به سوال اساسی درباره زمان و مقدار خرید و یا تول 

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

ها در شرایط سازی موجودیهای بهینهها، مدلهای موجودیسازی هزینهها، نحوه مدلشناخت انواع موجودی

 بینی تقاضاهای پیشهای تولید اقتصادی و روشمختلف، مدل

 سرفصل درس:

 ،گهداری موجودی و اهداف آنهای نهزینه تعاریف موجودی 

 مدل سفارش اقتصادی ویلسون در حالت پیوسته و گسسته 

 های موجودی در حالت کمبودمدل 

 مدل تولید اقتصادی 

 های تخفیفمدل 

 های چند محصولیمدل 

 ای احتمالیمدل یک دوره 

 موجودی اطمینان 

  آنالیزABC 

 بینیهای پیشروش 
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 های تعیین اندازه انباشته پویاتکنیک 

 ازدید از انبار یک کارخانه یا شرکت توزیع )به عنوان بخش عملی این درس(ب 

 یادگیری: -روش یاددهی

  تدریس به صورت سخنرانی  %90استاد: 

 های محاسباتی در کالس حل تمرین %10حل تمرین: 

 روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

 :منابع اصلی

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.هاریزی و کنترل تولید و موجودیبرنامه(. 1387فاطمی قمی، محمدتقی. ) 

. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد هاریزی و کنترل تولید و موجودیبرنامه(. 1392جنابی، مسعود. ) کریمی، بهروز؛

 صنعتی امیرکبیر.

 فرعی: منابع

 انتشارات ارکان دانش.اصفهان: . هاریزی و کنترل تولید و موجودیاصول برنامه (.1395حاج شیر محمدی، علی. )

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %30 
 %50نوشتاری:

- 
 -ی:عملکرد
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 مشخصات درس:

 هاتحلیل سیستمعنوان درس )فارسی(: 

 Systems Analysis عنوان درس )انگلیسی(:

 معادالت دیفرانسیل نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              تخصصینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                      نوع واحد: نظری                           3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 با مفهوم سیستم و تفکر سیستمی آشنایی 

 اجتماعی وهای اقتصادی ت درک و بهبود انواع سیستمهای مختلف تحلیل سیستمی جهها و روششناخت انواع سیستم 

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

وش پویای های مختلف تحلیل سیستم، رهای تحلیل سیستم، روشها، متدولوژیشناخت مفهوم سیستم، انواع سیستم

 Vensimافزار ( و کار با نرمSystem dynamicsها )شناسی سیستم

 صل درس:سرف

 ها و تفکر سیستمیمفاهیم سیستم، انواع سیستم 

 هاتجزیه و تحلیل سیستم 

 های پویاسیستم 

 های پویاساختار و رفتار سیستم 

  حلقوی -نمودارهای علّی 

 نمودارهای حالت و جریان 

 رشد نمایی، رفتار هدفسازی ریاضی رفتار سیستممدل( جو و رشد های پویاS )شکل 

 اده از سازی با استفشبیهVensim 

 سازی بازیشبیهFishbank   

 وابستگی به مسیر و بازخورد مثبت 

 تاخیرها 

 ها در عملپویایی شناسی سیستم 
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 افزار کار با نرمVensim سازی و یک مسابقه تیمی با استفاده از شبیهFishbank 

 یادگیری: -روش یاددهی

 در کالس  Vensimافزار و کار با نرم تدریس به روش سخنرانی  %90استاد: 

 های محاسباتی در کالسحل تمرین %10حل تمرین: 

 روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

 :منابع اصلی

 . تهران: انتشارات سمت.کاروپویایی شناسی کسب(. 1397استرمن، جان د. ) 

 روشن. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.محمد کمال هدایت و حافظ . ترجمه پنجمین فرمان(. 1386سنگه، پیتر. )

Sterman, J. D. (2000).Business Dynamics: system thinking and modeling for a complex 

world. New York: McGraw-Hill. 

 منابع فرعی:

. تهران: انتشارات سازمان های اطالعاتییافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای ساختروش(. 1380ذاکری، بتول. )

 مدیریت صنعتی.

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%40 - 
 %50نوشتاری:

%10 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 گیرینظریه تصمیمعنوان درس )فارسی(: 

 Decision Making Theory عنوان درس )انگلیسی(:

تحقیق در  -کاربردها  ونظریه احتمال  نیاز:یشپ          □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش        تخصصینوع درس: 

 1عملیات

      48اعت: ستعداد                                       نوع واحد: نظری                   3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 گیری تحت تعارضگیری در شرایط عدم قطعیت و تصمیمگیری، تصمیمهای تحلیلی تصمیمآشنایی با روش

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

  گیری های تحلیلی و کّمی تصمیمروش باتفهیم و آشنایی نسبی 

 گیری گیری در شرایط ریسک با استفاده از ترسیم درخت تصمیموتحلیل تصمیمتوانایی تجزیه 

 گیری در شرایط مختلف توانایی استفاده از نظریه مطلوبیت برای تصمیم 

 گیری چندمعیاره وتحلیل تصمیمانایی تجزیهتو 

 نفعانگیری در شرایط تعارض منافع ذیوتحلیل تصمیمتوانایی تجزیه 

 سرفصل درس:

 امل گیری در شرایط ابهام کهای تصمیمگیری، روشهای تصمیمگیری، انواع سبکهای مختلف تصمیمروش

(Maximin ،Maximax ،Hurwicz ،Laplace  وMinimax regret) 

 گیری در شرایط ریسک، روش تصمیمEMV  وEOLدرخت تصمیم ،( گیری، ارزش اطالعات کاملEVPI ،)

 (، دیاگرام تاثیرEVSIارزش اطالعات نمونه )

  تئوری مطلوبیت، مفهومCME طلوبیت، های ترسیم تابع مآزمایی، اصول موضوعه تئوری مطلوبیت، روشیک بخت

ت آزمایی، تابع مطلوبیگریز، قیمت خرید و فروش بختذیر و ریسکپخصوصیات تابع مطلوبیت افراد ریسک

 نمن(گیرندگان )مطالعات کاواقعی، روانشناسی تصمیم ای، کاربرد تئوری مطلوبیت در مسئلهچندمشخصه

 ( فرایند سلسله مراتبیAHPروش ،)سبه شاخص و های ابتکاری و دقیق تعیین وزن از ماتریس مقایسات زوجی، محا

 گاری ماتریس مقایسات زوجی نرخ ساز
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 ی ترسیمی حل هاهای دو نفره با )و بدون( نقطه زینی، روشهای دونفره مجموع صفر، بازیها، بازیتئوری بازی

 ، تعادل نشهای دو نفره، مخمصه دو زندانیریزی خطی در بازیمسائل ساده، قضیه فن نیومان، کاربرد برنامه

 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -وش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس تلفیقی از ر

 دانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقی

 روش ارزیابی:

 :فهرست منابع

Clemen, R.T.; Reilly, T. (2014). Making Hard Decisions (3rd Edition). Boston: Cengage 

Learning. 

Myerson, R.B. (2002). Game Theory: Analysis of Conflict. Cambridge: Harvard University 

Press. 

Winston WL; Goldberg JB. (2004). Operations research: applications and algorithms. 

Belmont: Thomson Brooks/Cole. 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %40 
 %50نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 های صنعتیریزی واحدطرحعنوان درس )فارسی(: 

 Facility Layout عنوان درس )انگلیسی(:

، 1عملیات در تحقیق ،صنعتی کشینقشه نیاز:پیش          □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش       تخصصینوع درس: 

 زمان و کار بیارزیا

      48اعت: ستعداد                                       نوع واحد: نظری                   3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 جاد، بهبود یا کار از دیدگاه فنی به ویژه برای واحدهای صنعتی به منظور ایوریزی یک کسبمطالعه، تحلیل و طرح

 توسعه 

 شیوه طراحی فرایندهای تولیدی وسنجی ی طراحی محصول و ظرفیتهاآشنایی با بحث  

 تسلط بر براورد فضای مورد نیاز -ها تسلط بر تحلیل جریان مواد و رابطه فعالیت  

 های انتقال موادطراحی سیستم و آشنایی با اصول طراحی انبار  

 چیدمان )جانمایی( مناسب تسلط بر طراحی یک  

 التیابی تسهیتسلط بر مکان 

  دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ریزی واحدهای صنعتی و مباحث مربوط به آن در مهندسی صنایعآشنایی با تحلیل و طرح

 سرفصل درس:

  :هداف و های کاربردی، اریزی، تعاریف و اصطالحات، حوزهکار و جایگاه طرحوچرخه عمر کسبمقدمه و معرفی

دهی ، سازمانSLP، الگوریتم سازیطراحی و مدل فرایندریزی، طرحهای و روش، دامنه نتایج، انواع مسائل

 ریزیطرح

 ای یابی پیوسته تک وسیلهیابی کمی، مکانیابی کیفی، مکانیابی، مکانیابی: انواع مسائل مکانمسائل جایابی و مکان

  اییابی گسسته چند وسیلهو مکان



68 

 های ها، دادهآوری آنهای مربوط به محصول و منابع جمعهای مورد نیاز، دادهداده بندیها: دستهآوری دادهجمع

مواد اولیه  براوردها، آوری آنهای مربوط به برنامه تولید و منابع جمعها، دادهآوری آنو منابع جمع فرایندمربوط به 

 آالت، نیروی انسانیو ضایعات، ماشین

 د، الگوهای هیم، اهداف، عوامل تأثیرگذار، انواع الگوهای مسطح جریان مواتحلیل جریان مواد: تعاریف و مفا

 CQ ،PQ هایهای آن، انتخاب روش مناسب، نموداردهی عملیات )استقرار( و روشعمودی، سازمان و بخشیدرون

 به-و از

 ی خدماتی شرکت، تعیین هاها، معرفی فعالیتتحلیل رابطه فعالیت فرایندها: انواع ارتباطات، تحلیل رابطه فعالیت

 هااهمیت ارتباطات، نمودار و دیاگرام رابطه فعالیت براوردعوامل و 

 ش نسبت، روش فضا، روش الگویی، روش تبدیل، روش استاندارد فضا، رو براورد فضا: معرفی، انواع تکنیک براورد

 براوردروها، فضای راه براورد، فضای نیروی انسانی براوردفضای تجهیزات،  براوردفضای مواد،  براوردمستقیم، 

 بندی کل فضای مورد نیازفضای انبار، جمع

 ت تولیدی با فضاهای خدماتی: خدمات تولیدی مانند دریافت، تخلیه و بارگیری و ارسال، انبارها، ارتباط خدما

ای اداری، هیکدیگر، دفتر نظارت بر تولید، خدمات کارخانه شامل پارکینگ، خدمات اداری و کارمندی شامل فضا

 ها، بهداشت و درمان، غذاخوریرختکن و سرویس

  طراحی انتقال مواد: تعاریف و اهداف، روشSHAروف( و بندی، واحد بار )ظ، اصول حمل و نقل، مواد، طبقه

نکاتی در  (AGVنقاله، جرثقیل، جک پالت، لیفتراک، )خصوصیات آن، راهروها و طراحی آن، وسایل انتقال مواد 

های هوشمند، بارکد، ها، کارتها و برچسبها، ردیابی محصول و قطعات شامل کارتوسیله و هزینه مورد انتخاب

RFID ،GPS 

 بندی جدول های سنتی شامل مارپیچی، مستقیم،ها، روشبندی روشطراحی استقرار )چیدمان(: هدف و معرفی و دسته

و نظریه  ABSMODEL2و  ABSMODEL1های های ریاضی شامل روشسفر، توالی تقاضا، الگویی، روش

و  ALDEP ،CORELAP ،PLANET ،CRAFTافزاری( شامل ای )نرمهای رایانهگراف، روش

COFADپذیریبندی و توسعه و انعطاف، جمع 

 نگهداری طرح وسازی حل، تهیه، ارائه، تهیه برنامه اجرا، پیادهارزیابی و اجرای طرح: ارزیابی و انتخاب راه 

 دگیری:یا -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 های بیشتردانشجویان برای انجام مطالعات و فعالیت
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  روش ارزیابی:

 منابع:ت فهرس

زنجیرانی فراهانی. رضا . ترجمه ریزی واحدهای صنعتی )اصول طراحی کارخانه(طرح(. 1388و دیگران. ) ، جان؛وایت تامکینز، جیمز؛

 تهران: ترمه.

 نشر جوان.تهران: آصف وزیری. اردوان ، ترجمه ریزی واحدهای صنعتیطرح(. 1389اپل، جیمز ام. )

Francis R. L.; McGinnis L. F.; White J. A. (1998). Facility Layout and Location: An 

Analytical Approach. New Jersey: Prentice Hall. 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %20 
 %35نوشتاری:

%30 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایععنوان درس )فارسی(: 

 Computer Application in Industrial Engineering عنوان درس )انگلیسی(:

ریزی برنامه -نویسی کامپیوتر برنامه نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              تخصصینوع درس: 

 1ریزی و کنترل موجودیبرنامه -و کنترل پروژه 

      48عداد ساعت: ت                                      نوع واحد: نظری                           3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 دسی صنایع( برای حل مسائل مهنVBAنویسی و زبان برنامه Excel، Matlabافزارها )توانایی استفاده از نرم

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 صورت الگوریتمها بهتحلیل مسائل و ارائه حل آن

 سرفصل درس:

 Matlab :ترسیم ، (متغیرها و ماتریس و دستورات مرتبط )عملگرهای ریاضی افزار، تعریفآشنایی با محیط نرم

 آشنایی با دستورات کنترلی، معرفی توابع، نمودارها و دستورات مرتبط

 Excel :آشنایی با ، افزار، معرفی توابع پرکاربرد در اکسلآشنایی با محیط نرمConditional Formatting ،

 هاداشبوردهای مدیریتی و نحوه ساخت آن

 VBA :آماده و  نویسی و نحوه دسترسی به این محیط از طریق اکسل و بررسی چند نمونه کدمعرفی زبان برنامه

ها و ها، شرطمعرفی دستورات پرکاربرد )تعریف متغیرهای دینامیک و استاتیک، معرفی حلقه، Macroتعریف 

ن اطالعات ، معرفی دستورات گرفتSubو  Functionادامه معرفی دستورات پرکاربرد، بررسی ، (Stringدستورات 

ر فرم و ، آشنایی با یوزEventsآشنایی با ، Error Handlingو دستورات  Errorتعریف ، های خروجیو پیغام

 عنوان پایگاه دادهبه Excel نحوه تعامل یوز فرم و، ابزارهای استفاده از آن

 یادگیری: -روش یاددهی

 های کالس ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحثتلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ
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 روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

Winston, W. L. (2019). Microsoft Excel 2019 Data Analysis and Business Modeling. Microsoft 

Press. 

Jelen, B.; Syrstad, T. (2019). Microsoft Excel 2019 VBA and Macros. Microsoft Press. 

Alexander, M.; Walkenbach, J. (2018). Excel VBA Programming For Dummies (5th Edition). 

New Jersey: Wiley. 

Chapman, S. J. (2019). MATLAB Programming for Engineers. (6th Edition). Boston: Cengage 

Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

- - 

 -نوشتاری:

%35 : Matlab 30 : عملکردی  : %  Excel  

35 %  VBA: 
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 مشخصات درس:

 کنترل کیفیت آماریعنوان درس )فارسی(: 

 Statistical Quality Control عنوان درس )انگلیسی(:

 آمار مهندسی نیاز:یشپ                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              تخصصینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                      نوع واحد: نظری                           3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 های آماری مفید جهت بهبود و کنترل کیفیتیادگیری روش

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 گانه کنترل فرایند آماری جهت بهبود و کنترل کیفیت یک فرایند ای هفتابزاره تسلط بر 

 ها در شرایط مختلف یادگیری انواع نمودار کنترل، نحوه ساخت و تحلیل آن 

 های مفید جهت محاسبه و بهبود قابلیت فرایندیادگیری روش  

 هاهای مفید جهت نمونه گیری جهت پذیرش انباشتهیادگیری روش 

 سرفصل درس:

 های آماری کنترل و بهبود کیفیتتعریف کیفیت، روش 

 برخی تقریبای، نمودارهای احتمالتوصیف تغییرپذیری، نمودار هیستوگرام، نمودار شاخه و برگ، نمودار جعبه ،-

 های مفید در محاسبه احتماالت

 نترل کپیاده سازی  ای کنترل،گانه کنترل فرایند آماری، نمودارهها و فلسفه کنترل فرایند آماری: ابزارهای هفتروش

 فرایند آماری در یک برنامه بهبود کیفیت

 های کیفی متغیر: نمودارهای کنترل نمودارهای کنترل برای مشخصه�̅�  وR نمودارهای کنترل ،�̅�  وS نمودارهای ،

 کنترل برای مشاهدات انفرادی

 های کیفی وصفی: نمودار کنترل نمودارهای کنترل برای مشخصهpمودار کنترل ، نc نمودار کنترل ،u 

 شخصات فنی برای های قابلیت فرایند، تعیین حدود متحلیل قابلیت فرایند: ابزارهای تحلیل قابلیت فرایند، شاخص

 قطعات مجزا، براورد حدود تلرانس طبیعی فرایند

 نمودار کنترل جمع تجمعی، نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی 
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 گیری، نمونه های یک بارهای کیفی وصفی، طرحی جهت پذیرش انباشته به انباشته برای مشخصهگیرهای نمونهطرح

های ، طرح105Eگیری پی در پی، استاندارد نظامی های نمونهگیری، طرحگیری و چند بار نمونهدو بار نمونه

 رومیگ-گیری داجنمونه

 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -اسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پ

 دانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقی

  روش ارزیابی:

 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

 تفاده از سیستم آموزش مجازی برای دسترسی محتوای درس اس 

 منابع:فهرست 

 نورالسنا. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.رسول )ویرایش ششم(. ترجمه  کنترل کیفیت آماری(. 1390مونتگومری، داگالس. )

New York: . n)Editio th7( Statistical Quality ControlGrant, E. L.; Leavenworth, R.S. (1996). 

McGraw-Hill.  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %40 
 %40نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 ۲تحقیق در عملیاتعنوان درس )فارسی(: 

 Operations Research 2 عنوان درس )انگلیسی(:

 1تحقیق در عملیات نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              تخصصینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                        نوع واحد: نظری                           3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ریزی ریاضیسازی و حل مؤثر مسائل برنامهها در راستای مدلها و الگوریتمارائه روش

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های حل مسائلسازی و الگوریتمهای مدلروشریزی ریاضی، آشنایی با مسائل برنامه

 سرفصل درس:

 رشی، ریزی با متغیرهای صحیح: روش گرد کردن، روش شاخه و کران، روش صفحات بهای حل مسائل برنامهروش

 الگوریتم باالس برای حل مسائل با متغیرهای باینری

 ریزی خطی به کمک تمالی، حل مسائل برنامهریزی پویای احریزی پویای قطعی، برنامهریزی پویا: برنامهبرنامه

 ریزی پویابرنامه

 های حل مسائلهای حل مسائل غیرخطی نامقید تک متغیره، بررسی روشریزی غیرخطی: بررسی روشبرنامه 

امساوی، نسازی غیرخطی با قیدهای سازی غیرخطی با قیدهای تساوی، بهینهغیرخطی نامقید چند متغیره، بهینه

 پذیرریزی تفکیکدرجه دوم، برنامه ریزیبرنامه

 یادگیری: -روش یاددهی

های گیزهتحریک ان -های کالس تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث

 دانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقی

 روش ارزیابی:

 پروژه مون نهاییآز ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %40 
 %40نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 منابع:فهرست 

Bazaraa, M. S.; Jarvis, J. J.; Sherali, H. D. (2011). Linear programming and network flows. 

New Jersey: Wiley. 

Hillier F.; Lieberman G. (2005). Introduction to Operations Research (8th Edition). New York: 

McGraw-Hill. 

Taha, H. A. (2016). Operation Research: An Introduction (10th Edition). London: Pearson 

Education Inc. 
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 مشخصات درس:

 ۲مبانی طراحی مهندسیعنوان درس )فارسی(: 

 Fundamentals of Engineering Design 2 عنوان درس )انگلیسی(:

 1مبانی طراحی مهندسی نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              یتخصصنوع درس: 

      32عداد ساعت: ت                                      نوع واحد: نظری                           2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 طراحی اجزا و معیارهای طراحیهای نوین طراحی مهندسی، آشنایی با روش

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های نوین در بحث طراحی مهندسیفراگیری روش 

 ،آشنایی با مراحل طراحی قطعات و اجزا مکانیکی 

 فراگیری مبانی طراحی اجزا 

 آشنایی با معیارهای طراحی و معرفی برخی از معیارهای مطرح در این حوزه 

 ل درس:سرفص

 رد، های کنترل راهبساخته، روشهای راهبردی پیشهای نوین طراحی مهندسی )روشمبانی طراحی مهندسی، روش

 های ارزیابی(های مکاشفه ساختار مسئله، روشیابی، روشهای ایدههای شناخت وضعیت طرح، روشروش

 های عملی(های طراحی )با ذکر مثالانتخاب روش 

 حی، مراحل طراحی یک جزء و یا قطعه مکانیکیآشنایی با مراحل طرا 

 ها و معیارهای طراحی اجزا، معیار فون میسز، معیار گودمن، کنترل استحکام.روش 

 یادگیری: -روش یاددهی

ک پروژه انجام ی –تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 در طول ترم
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 ابی:روش ارزی

 منابع:فهرست 

. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی یافته(های سازمانهای طراحی مهندسی )مفاهیم، راهبردها و رهیافتروش(. 1387رضائیان، محسن. )

 امیرکبیر.

Budynas, R. G.; Nisbett, J. K. (2011). Shigley’s Mechanical Engineering Design. New York: 

McGraw-Hill.  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %30 
 %35نوشتاری:

%25 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 زبان تخصصیعنوان درس )فارسی(: 

  English for the Students of Industrial Engineering عنوان درس )انگلیسی(:

 زبان عمومی نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              تخصصینوع درس: 

      32عداد ساعت: ت                                      نوع واحد: نظری                           2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 به زبان انگلیسی ها و اصطالحات تخصصی و کلیدی رشته واژهو  آشنایی با متون تخصصی 

 دهد:هایی که درس پرورش میتگیها و شایستوانایی

  مهارت فهم و ترجمه متون انگلیسی تخصصی 

 دنآموزی شامل خواندن، شنیدن، درک مطلب، صحبت کردن، نوشتن و ترجمه کرهای گوناگون در زبانمهارت 

 سرفصل درس:

 سازمان( دهی مهندسیWhat is Industrial Engineering?) 

 ( طراحی کارخانهPlant Layout) 

 مهبرنا( ریزی و کنترل تولیدProduction Planning and control) 

 ( تعاریف و مفاهیم سیستمSystem Definitions & Control) 

 تئوری تصمیم( گیریDecision Theory) 

 ( کیفیتQuality) 

 ( مدیریتManagement) 

 ( مهندسی ساختManufacturing Engineering) 

 ( نگهداری و تعمیراتMaintenance) 

 شبیه( سازیSimulation) 

 ( مهندسی ایمنیSafety Engineering) 

 ( موجودیInventory) 

 ( ارگونومیErgonomics) 



79 

 ( قابلیت اطمینانReliability) 

 ( اقتصاد مهندسیEngineering Economics) 

 بهینه( سازیOptimization) 

 یادگیری: -روش یاددهی

موبایل در کالس  جزوه درسی بر روی pdfآنالین و همچنین فایل  استفاده آزاد از دیکشنریتدریس به صورت سخنرانی با 

 های آموزشیاستفاده از فیلم و  تر و بهتردرس جهت آموزش سریع

 روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 . تهران: سمت.)جلد دوم؛ تولید صنعتی( شجویان مهندسی صنایعانگلیسی برای دانفالحی مقیمی، محمد. 

 تهران: انتشارات جنگل. نامه  فنی مهندسی صنایع.واژه(. 1387حدیقی، سید علی. )

 تهران: نگاه دانش. ها،زبان تخصصی مهندسی صنایع و سیستم(. 1390نعمتی، رضا. )

 سازان، نشر آب.: آینده. تهرانزبان تخصصی مهندسی صنایع(. 1383باقری، بابک. )

 . تهران: نشر دانشگاهی.واژگان مهندسی صنایع(. 1392شفیعا، محمدعلی. )

Turner, W. C.; Mize, J. H.; Case, K. E.; Nazemtz, J. W. (1992). Introduction to Industrial and 

.London: Pearson Education Inc ).Edition rd3( Systems Engineering 

Boca Edition).  nd(2 Introduction to Industrial EngineeringCohen, Y. (2015).  ;A. Shtub,

Raton: CRC Press. 

 منابع مطالعاتی:

  شایان، محسن. جزوه زبان تخصصی مهندسی صنایع 

  مجالت انگلیسی مهندسی صنایع مانندIndustrial Engineer 

 

 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

- %30 
 %70نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 ازیساصول شبیهعنوان درس )فارسی(: 

 Fundamentals of Simulation عنوان درس )انگلیسی(:

 آمار مهندسی - نویسی کامپیوتربرنامه نیاز:پیش            □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش          تخصصینوع درس: 

      48اعت: سد تعدا                                    نوع واحد: نظری                     3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

نویسی و همچنین سازی آن از طریق یک زبان برنامهپیشامد و نحوه پیاده-های گسستهسازی سیستمبا مفهوم شبیهیی آشنا

 Arenaسازی افزار شبیهنرم

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 سازی و نحوه استفاده از آنشبیه شناخت جایگاه 

 هاهای تولید آنت اعداد و مقادیر تصادفی و روششناخ 

 سازیی شبیههاتحلیل خروجیو  سازیهای ورودی به مدل شبیهدادهسازی، تحلیل سازی یک مدل شبیهنحوه پیاده 

 سرفصل درس:

 سازی، اجزا و جایگاه آنآشنایی با مفهوم شبیه 

 سازی مونت کارلوشبیه 

 سازی دستی و نحوه اجرای آنشبیه 

 پیشامد-های گسستهسازی سیستمهای شبیهها در مدلفلوچارت رسم 

 پیشامد-سازی گسستههای شبیهنویسی مثالسازی و برنامهروش پیاده 

 هاآشنایی با اعداد تصادفی و نحوه ایجاد آن 

 هاآشنایی با مقادیر تصادفی و نحوه ایجاد آن 

 شامدپی-سازی گسستههای ورودی شبیههای تحلیل آماری دادهروش 

 پیشامد-سازی گسستههای شبیههای تحلیل آماری خروجیروش 

 پیشامد-سازی گسستههای مختلف از طریق شبیهمقایسه و ارزیابی طرح 
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 افزار آموزش نرمArena های پیشرفته و حل چند های پایه و حل چند مثال، برخی ماژولافزار، ماژول)محیط کلی نرم

 مثال( 

 یادگیری: -روش یاددهی

 افزارافزار در کالس و محیط واقعی نرمآموزش نرمتدریس به روش سخنرانی همراه با  %70اد: است

 های محاسباتی و انجام پروژهحل تمرین %30حل تمرین: 

  روش ارزیابی:

 :زتجهیزات و امکانات مورد نیا

 ++Visual Cافزار ، نرمArenaافزار نرم

 منابع:فهرست 

 منابع اصلی:

تهران: انتشارات دانشگاه  .محلوجیهاشم . ترجمه پیشامد-های گسستهسازی سیستمشبیه(. 1395کارسن، جان. ) و بنکس، جری

 صنعتی شریف. 

.. New Jersey: WileyEdition) nd(2 Modeling and ArenaSimulation . (2015). D .Rossetti, M 

 :بع فرعی منا

 Edition). th(6 Simulation with Arena). 14(20 B. .Zupic, NP.;  .; Sadowski, R.Kelton, W. D

New York: McGraw-Hill. 

 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%5 %30 
 %25نوشتاری:

%40 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 1های اطالعات مدیریتسیستمعنوان درس )فارسی(: 

 Management Information Systems 1 عنوان درس )انگلیسی(:

 امپیوتر در مهندسی صنایعککاربرد  نیاز:پیش             □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش            تخصصینوع درس: 

      48د ساعت: تعدا                                   نوع واحد: نظری                        3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

  های دادهپایگاهتوانایی استفاده از  

 های اطالعاتیتسلط بر طراحی بانک 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های مختلفگیری در سطحکارگیری ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی اطالعات برای تصمیمبهتوانایی 

 سرفصل درس:

 ظهور عصر دانش و اطالعات 

 های مبتنی بر رایانه معرفی سیستمCBIS 

 های اطالعاتیبانی و مفاهیم سیستمم 

 های نوین فناوری اطالعات و ارتباطاتحوزه 

 های اطالعاتیمفاهیم کلیدی داده و سیستم 

 های اطالعاتیانواع اصلی سیستم 

 عنوان یک مزیت رقابتیفناوری اطالعات به 

 های اطالعاتییکپارچگی سیستم 

 فناوری اطالعات در تجارت الکترونیک 

 نقشه جامع فنا( وری اطالعاتIT Master Plan) 

 اخالقیات در فناوری اطالعات 

  متدولوژیLife cycle 

 های اطالعاتیاجزا و عوامل پذیرش سیستم 
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 های اطالعاتیوتحلیل سیستمتجزیه 

 های اطالعاتیطراحی ساختار مفهومی سیستم 

 پایگاه داده 

 طراحی پایگاه داده و اطالعات 

 ها  نمودار ارتباط بین موجودیتERD 

 سازینرمال 

 افزار آموزش نرمAccess به( بعد از جلسه دوم  -موازات کالس اصلی و در قالب کالس اضافهERD) 

  آموزشUML 

 یادگیری: -روش یاددهی

 Excel, Access, UMLافزارهای استفاده از نرمتوضیح نحوه 

 روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

McLeod, R.; Schell, G. (2007). Management Information Systems. London: Pearson Education 

Inc. 

Post, G. V.; Anderson, D. L. (2005). Management Information Systems: Solving Business 

Problems with Information Technology (4th Edition). New York: McGraw-Hill Irwin. 

Turban, E.; Pollard, C.; Wood, G. (2018). Information Technology for Management: On-

Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability (11th Edition). New Jersey: 

Wiley. 

O'Brien, J. A.; Marakas, G. M. (2011). Management Information Systems. New York: McGraw-

Hill. 

 

 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

 % 30 تمرین

(Excel 5  :5 %، Access :

 (% UML :5 و  20%

20 % 

 %50: نوشتاری

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 گیری و کنترل کیفیتآزمایشگاه اندازهعنوان درس )فارسی(: 

 Metrology and Quality Control Laboratory عنوان درس )انگلیسی(:

 کنترل کیفیت آماری - 1های تولیدفرایند نیاز:پیش        □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش        تخصصینوع درس: 

      32 تعداد ساعت:                                          عملینوع واحد:           1تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ها یابر، زاویهکش، کولیس، میکرومتح مختلف دقت )انواع خطگیری طول و زاویه در سطوآشنایی با ابزارهای اندازه

  و...(

  گیری قطعات صنعتی معمول )قطر، طول، عمق و...(های اندازهآشنایی با روش  

 دنده، پیچ، مخروط و...(گیری اجزا ماشین )چرخهای اندازهآشنایی با ابزارها و روش  

 گیری مانند اینترفرومتریهای پیشرفته اندازهآشنایی با ابزارها و روش 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 گیریاندازه آمده با ابزارهایدستکسب مهارت در استفاده از ابزارهای موجود، امکان تشخیص و تحلیل نتایج به 

 هاگیری قطعات صنعتی در کارخانهتوانایی انتخاب ابزار مناسب برای اندازه 

 گیری در خطوط تولیدییابی خطاهای حاصل از اندازهشهارزیابی و ری 

 سرفصل درس:

 :مفاهیم و توضیحات 

 ایگیری ورنیههای اندازهسیستم -

 گیریخطاهای اندازه -

 ها و انطباقت کار با جداول رانسلت -

 آشنایی با انواع گیج و نحوه طراحی آن  -

 کالیبراسیون -

 (عمومی و خاص هایونآزم ،دندهگیری چرخهای اندازهروش، های اینولوتیدندهاصول هندسه چرخ) دندهچرخ -

  گیری آن ها و ابزارهای اندازهمعرفی پیچ و مهره و روش -
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 هاآشنایی با اینترفرومتری و روش کنترل گیج بلوک -

 گیری قطعات صنعتیهای اندازهروش -

 هاگیری آنهای هندسی و نحوه اندازهرانسلمعرفی ابعاد و ت -

 گیری انهای اندازهسطح از قبیل زبری و روشمعرفی خصوصیات  -

 بعدیگیری سهگیری، اندازههای اندازهمعرفی ماشین -

 معرفی چند کامپراتور ،گرهاگیری مقایسهآشنایی با روش اندازه -

 ها:آزمایش 

 صفحه صافی و تراز آزمایشگاهی -

 میکرومترو  سنجارتفاع ،کولیس -

 گیریگیری زاویه و وسایل ساده اندازهاندازه -

 گیریهای اندازهشابلون، های برو نروگیج -

 دنده(میکرومتر فک بشقابی )چرخو  دندهکولیس چرخ -

 کش سینوسیخط -

 اپتیکال فلتو  سنجزبری، گیریساعت اندازه -

 CMMدستگاه و  پروفایل پروژکتور -

 یادگیری: -روش یاددهی

 رفع اشکال عملی: آموزش حضوری مهارت و –، پرسش و پاسخ سخنرانیتئوری: روش 

  روش ارزیابی:

 : تجهیزات و امکانات موردنیاز

سنج، گیج بلوک، ساعت سنج، عمقلیس، میکرومتر، ارتفاعگیری، گونیا، تراز صنعتی، کوکش اندازهصفحه صافی، خط

سنج، رزوه سنج، سنج، ضخامتگیری، ساچمه، نقاله، میله سینوسی، گیج برو نرو، توپی و دهانه اژدر، شابلون گردیاندازه

ل پروژکتور، رنگ، پروفایسنج و دیجیتایزر، اپتیکال فلت و منبع نور تکدنده، میکرومتر فک بشقابی، زبریکولیس چرخ

CMM 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

47.5 % 

 ،% 37.5 هاآزمایش گزارش و حضور)

 %( 10 کوییز و کالسی هایارزیابی

- 

 %40نوشتاری:

- 
 % 12.5: عملکردی
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 :فهرست منابع

 تبریز: انتشارات آشینا. .گیریهای اندازهسیستم(. 1391حدادی، الیاس. )

 .تهران: طراح .زادهقلیحسین ترجمه . گیری ابعادیاندازه (.1383. )بوش، تد؛ تامپسون، ریچارد؛ هارلو، راجر

 .سازیجداول و استانداردهای ماشین

 .نده سازیدها و چرخدندهمبانی چرخ

Galyer, J. F. W.; Shotbolt, C. R. (1990). Metrology for Engineers (5th Edition). Boston: Cengage 

Learning. 

Anthony, D. M. (1987). Engineering Metrology. Oxford: Pergamon Press. 
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 مشخصات درس:

 ریزی تولیدبرنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Production Planning (:عنوان درس )انگلیسی

تحقیق  -1و کنترل موجودی ریزیبرنامه نیاز:پیش           □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش          تخصصینوع درس: 

 2در عملیات

      48: تعداد ساعت                                 نوع واحد: نظری                    3تعداد واحد: 

  س:اهداف در

 مسائل تولیدی در یک واحد صنعتی توسط روش های ریاضی تحقیق در عملیات تجزیه و تحلیل 

ثابت واحدهای  ریزی تولید نقش بسیار مهمی در برآورد تقاضای مشتریان، تدارک مواد اولیه، کاهش هزینه های جاری وبرنامه

 ولید رنج می برند.ریزی تتولیدی دارد. امروزه اکثر واحدهای تولیدی از ضعف برنامه

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

ت و کوتاه مدت ریزی تولید و پاسخگویی به تقاضا مشتریان، فراگیری تکنیکهای میان مدفراگیری تکنیکهای برنامه

 ریزی تولیدبرنامه

 سرفصل درس:

 ریزیرنامههای بهای تولیدی، افقهای تولیدی، انواع نظامآشنایی با سیستم 

 ریزی تولیداستراتژی تولید و برنامه  

 پیش بینی  

 تولید ادغامی، تکنیک تثبیت سرعت تولید، تکنیک برآورد تقاضا و ترکیبی ریزیبرنامه 

 ( زمانبندی اصلیMaster Scheduling ،)RCCP 

 برنامه( ریزی احتیاجات موادMRP ،)CRP 

  پویا ریزیبرنامهد، مدل حمل و نقل، مسأله تخصیص در تولید، تولی ریزیبرنامهریاضی در  ریزیبرنامهکاربرد  

 توالی عملیات و زمانبندی  

 تولید به هنگام  

  تکنولوژی گروهی 
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 مدیریت زنجیره تأمین 

 یادگیری: -روش یاددهی

 هایگیزهتحریک ان -های کالس تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث

 دانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقی

  روش ارزیابی:

 :فهرست منابع

 پرور.ریزی تولید. تهران: دانشای بر برنامه(. مقدمه1396. )احمدماکوئی، 

 . تهران: ترمه.های تولیدیریزی سیستمبرنامه(. 1396درقلی. )، میربهاآریانژاد

 انتشارات دانشگاه تهران.تهران:  .هاریزی تولید و کنترل موجودیاصول برنامه. (1390) ، محمدمهدی.لطفی ، جعفر؛رزمی

 یر.. تهران: انتشارات امیرکبهاریزی و کنترل تولید و موجودیبرنامه(. 1387فاطمی قمی، محمدتقی. )

Fogarty, D. W.; Blackstone, J. H.; Hoffmann, T. R. (1990). Production and Inventory 

Management. South-Western Publishing Company. 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %40 
 %50نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 پروژه طراحی ایجاد صنایععنوان درس )فارسی(: 

 Feasibility Study عنوان درس )انگلیسی(:

 هایفرایند  -مهندسی اقتصاد نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              تخصصینوع درس: 

 صنعتی واحدهای ریزیطرح -2تولید

      48عداد ساعت: ت                                             نوع واحد: نظری                           3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

  تسلط بر فرایند تحلیل و مطالعه بازار کار از طریقوهای کسببه تهیه طرحتسلط  

  فرایند مطالعات مالی و اقتصادیو  تسلط بر فرایند مطالعات فنی  

 های مستند علمی و کاربردیتهیه گزارش 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 وکار در فازهای گوناگون آنکسبسنجی های امکانآشنایی و تسلط به تهیه طرح

 سرفصل درس:

  :صنایع  های آن، مشکالت صنایع و به ویژهبندی صنایع، صنایع کوچک و ویژگیمعرفی و دستهمقدمه و معرفی

سنجی و های امکانسنجی و اجزاء آن، عالقمندان طرحهای کسبوکار، تعریف امکانکوچک، چرخه عمر طرح

 ول تا سومجلسه ا - سنجیدهی و تجهیز تیم برای امکانگذاری، سازمانهای سرمایهنیازهای آنان، شناسایی ایده

 دف، تفاوت بازارها انتخاب بازار ه فرایندهای آن، مطالعه و تحلیل بازار شامل معرفی محیط و بازار و اهداف تحلیل

ی اطالعات، هبرد، گردآورو سودآوری آنها، چرخه عمر محصول، نیروهای پنجگانه پورتر، تحلیل رقبا، تدوین را

های بندی بازار و روشاطالعات اولیه و ثانویه، اطالعات عام و خاص، طراحی پرسشنامه و مطالعات میدانی، بخش

گذاری، قیمت بینی شکاف تقاضا،و پیش براوردبینی عرضه و تقاضا، و پیش براوردبینی، تحلیل و های پیشآن، روش

 جلسه چهارم تا نهم -جهانی المللی و تحلیل بازارهای بین

  برنامه تولید،  ومطالعه و تحلیل فنی: معرفی و اهداف، تعیین عمق مطالعات، تعریف و طراحی محصول، تعیین ظرفیت

م نمودارهای مرتبط شامل ترسی فرایندیابی(، مجوزها، انتخاب فناوری و روش تولید، مواد اولیه، طراحی جایابی )مکان

 فضا )زمین، محوطه و براوردنیروی انسانی،  براوردسازماندهی و  آالت،ماشین براوردو 
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وسایل  براوردات، تأسیس براوردتولیدی، آزمایشگاهی و انبار، ساختمان(، تجهیزات انتقال مواد، تجهیزات تولیدی، کمک 

 یزدهمجلسه دهم تا س -ریزی اجرای پروژه برداری، برنامههای پیش از بهرهو تجهیزات اداری، فعالیت

 های جاری و نهگذاری ثابت، هزیها، سرمایهبندی هزینهها، دستهدرامدهای مالی و اقتصادی: برنامه فروش و تحلیل

 براوردهای مالی، بینی صورتعملیاتی، سرمایه در گردش، کل سرمایه مورد نیاز، نحوه تأمین مالی طرح، پیش

جلسه  -رم لی و اقتصادی، تحلیل ریسک و تحلیل حساسیت، توهای ماگیری شاخصهای ثابت و متغیر، اندازههزینه

 پانزدهم تا هجدهم

 یکموجلسه بیست -های آن های اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد ملی و شاخصبندی: بازنگری طرح، تحلیلجمع 

 یادگیری: -روش یاددهی

 Excel, Word, CAMFARافزارهای چیدمان و استفاده از نرم

 روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

. تهران: انتشارات گذاری صنعتیهای سرمایهسنجی طرحکارآفرینی و امکان(. 1385ور، علیرضا. )پوست و  نقیمصلح شیرازی، علی

 ان.دانشگاه تهر

 ی.بازرگان شرکت چاپ و نشرتهران: . (پنجم)چاپ  های تولیدیارزیابی طرح (.1391سید مطهری، سید مهدی. )

 انتشارات کویر. . تهران:)چاپ دوم( هارحارزیابی اقتصادی ط(. 1378) .طاهری، شهنام

 نتشارات سازمان مدیریت صنعتی.ا تهران: .مالی-اقتصادی-های صنعتی: مطالعات فنیارزیابی طرح (.1395) مجیدی، داود.

 .انتشارات پژواک کیوانتهران: . های صنعتیسنجی طرحراهنمای مطالعه بازار و بازاریابی در امکان(. 1390نیاکان، علی. )

 

 

 

 

 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان یابی مستمرارزش

- - 
، گزارش % 25های میانی گزارش) % 80 %20نوشتاری:

 -عملکردی: (% 55پایانی 
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 مشخصات درس:

 کارآفرینیعنوان درس )فارسی(: 

 Entrepreneurship عنوان درس )انگلیسی(:

 - نیاز:یشپ                         ■ ندارد    □نیاز/ هم نیاز: داردیشپ              اختیارینوع درس: 

      32عداد ساعت: ت                                             نوع واحد: نظری                           2تعداد واحد:

 اهداف درس:

وکارهای های سازمانی در کسبوکار و فعالیتکسب اندازیآشنایی با مبانی و مفاهیم کارآفرینی، فرایندهای راه

 کارآفرینانه

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 نظرانها و الگوهای صاحبآشنایی با نظریه 

 هاوکار و تحلیل آندوین مدل کسبتوانایی ت 

 کارآفرینیهای مورد نیاز برای های کارآفرینی و آشنایی با مهارتتوانایی شناخت فرصت 

 سرفصل درس:

 های ذهنی کارآفرینانو مدل آن کارآفرینی، مسیر شغلی اهیمآشنایی با مف 

 انواع کارآفرینینظرانها و الگوهای صاحبهای کارآفرینی، تعریفنظریه تاریخچه و در مروری ، 

 های ای شناسایی فرصتهدر کارآفرینی و روش هاخالقیت و نوآوری و جایگاه آن های کار تیمی،هارتآشنایی با م

 وکارکسب

 های انالکارزش پیشنهادی، مدل مشتری )بازار هدف،  :وکار و اجزای آنوکار، بوم مدل کسبآشنایی با مدل کسب

 ، ساختار هزینهو همکاران کلیدی(، مدل درآمد ها، فعالیتبا مشتری(، مدل زیرساخت )منابع تعاملهای توزیع و راه

 های تامین مالیروش 

 ای بر نوپای نابمهمقد 

 تجارت و قوانین ای بر حقوقمقدمه 

 وکارطرح کسب 
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 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 های بیشتردانشجویان برای انجام مطالعات و فعالیت

 روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 منابع اصلی:

 انتشارات دانشگاه تهران.تهران:  .های کارآفرینینظریه(. 1398اکبری، مرتضی. ) و  مقیمی، سید محمد؛ وکیلی، یوسف

 . تهران: انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.)چاپ دوم( نهایتکارآفرینی، یک جرعه از بی(. 1397بخش، سید علیرضا. )فیض

دوست، وطنبابک توکلی، غالمرضا )چاپ هشتم(. ترجمه  وکارخلق مدل کسب (.1397) پیگنیور، ایو. و  استروالدر، الکساندر

 .تهران: انتشارات آریاناقلم.توفیقیبهامین و  ساروقیالدین حسام

Barringer, B. R.; Ireland, R. D. (2018). Entrepreneurship: Successfully Launching New 

.Edition). London: Pearson Education Inc th(6 Ventures 

New York:  Edition). th1(1 Entrepreneurship). 9Hisrich, R.; Peters, M.; Shepherd, D. (201

McGraw-Hill. 

 منابع فرعی:

تهران:  .والیتیرضوان  و  زالیمحمدرضا . ترجمه کارآفرینی: دیدگاه فرایندی(. 1396اسکات اِی. )شین،  و  بارون، رابرت اِی

 انتشارات دانشگاه تهران.

تهران: انتشارات سازمان  .جومحبیعرفان و  کیانیابوالفضل پارسانژاد، محمدرضا . ترجمه راه استارتاپی(. 1397ریس، اریک. )

 مدیریت صنعتی.

Ries, E. (2011). The Lean Startup. New York: Crown Publishing Group. 

 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان مستمر ارزشیابی

%25 - 
 %50نوشتاری:

%25 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 مدیریت منابع انسانیعنوان درس )فارسی(: 

 Human Resources Management عنوان درس )انگلیسی(:

 ریت و نظریه سازماناصول مدی نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش               اختیارینوع درس: 

      32عداد ساعت: ت                                         نوع واحد: نظری                        2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 هاآشنایی با مفاهیم و اقدامات اصلی مدیریت منابع انسانی در سازمان

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 هاسازی اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازماندگیری مفاهیم اصلی و چگونگی پیادهیا

 سرفصل درس: 

 ای بر مدیریت منابع انسانیمقدمه 

 فاهیم کلیدی رفتاری در مدیریت منابع انسانیم 

 های فردی، انگیزش و توسعه سازمانیتفاوت 

 (و... وتحلیل شغلریزی و جذب کارکنان، تجزیهبرنامهها و استعدادها )مندیاستخدام، جایابی و مدیریت توان 

 مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه منابع انسانی 

 های تشویقی و...(مدیریت جبران خدمات )حقوق و مزایا، شیوه 

 هاارتباطات کارکنان، سالمت و امنیت آن 

 یادگیری: -روش یاددهی

 گروهی دانشجویان در بحث های کالس  تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و

 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

25% 25% 
 %50نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 منابع:فهرست 

 منابع اصلی:

 . تهران: سمت.مدیریت منابع انسانی )مفاهیم، تئوریها و کاربردها((. 1396پور، آرین. )قلی

 . تهران: سمت.مدیریت منابع انسانی پیشرفته )رویکردها، فرایندها و کارکردها((. 1397پور، عباس. )عباس

 . تهران: سمت.مدیریت منابع انسانی(. 1396سعادت، اسفندیار. )

London: ). Edition th5( Fundamentals of Human Resource Management). 8Dessler, G. (201

Pearson Education Inc. 

London: ). Edition th7( Framework for Human Resource Management(2013). Dessler, G. 

Pearson Education Inc. 

Human Resource Valentine, S. R.; Meglich, P.; Mathis, R. L.; Jackson, J. H. (2019). 

.Boston: Cengage Learning ).Edition th16( Management 

 منابع فرعی:

London: Pearson Education ). Edition th16( Human Resource Management2019). Dessler, G. (

Inc. 

Nkomo, S. M.; Fottler. M. D.; McAfee. R. B. (2010). Human Resource Management 

). Boston: Cengage Edition th7( Applications: Cases, Exercises, Incidents, and Skill Builders

Learning. 
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 مشخصات درس:

 مدیریت جریان موادعنوان درس )فارسی(: 

 Material Handling Management عنوان درس )انگلیسی(:

 ریزی واحدهای صنعتیطرح نیاز:پیش                   □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش               اختیارینوع درس: 

      32عداد ساعت: ت                                             واحد: نظری        نوع                 2تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 هاهای چیدمان و اهداف آنآشنایی با انواع مدل  

 ونقل مواد درون کارخانهآشنایی با انواع وسایل و تجهیزات حمل  

 های فعلیگیری اثربخشی سیستموتحلیل و اندازهتجزیه 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگییتوانای

 های جریان مواد آشنایی با مفاهیم سیستم 

 یابی تجهیزات های مکانهای چیدمان با مدلافتراق مفهومی مدل 

 هاهای مختلف چیدمان تجهیزات و معرفی کاربرد هر یک از مدلبندی مدلطبقه 

 سرفصل درس:

 ها و مسئله مکانافتراق مدل( یابیLocation( و چیدمان )Layout) 

 آشنایی با مفهوم واحد بار و سیستم( های جریان موادMaterial Handling Systems) 

 آشنایی با مفاهیم طراحی جریان مواد و نحوه بدست آوردن آن 

 نقل موادوجایی و حملمعرفی و آشنایی با انواع تجهیزات جابه 

 سطح( در چیدمان تجهیزاتهای ممعرفی و آشنایی با رویکرد گراف )گراف 

 ( معرفی و آشنایی با وسایل نقلیه هدایت شونده خودکارAVGو انبارهای اتوماتیک ) 

 های مختلف چیدمان تجهیزاتبندی، معرفی، بیان اهداف و کاربردهای مدلدسته 

 سازی و کاربردهای چیدمان تکمعرفی، مدل( سطریSingle Row Facility Layoutدوبعدی و چندسطح ،)ی 

 معرفی و مدل( سازی مسئلهQAPو ارائه الگوریتم )های مناسبیابی به جوابهای ابتکاری برای دست 
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 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 ق ارائه نمره تشویقیدانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طری

  روش ارزیابی:

 

 منابع:فهرست 

. تهران: انتشارات دانشگاه یافته(های سازمانهای طراحی مهندسی )مفاهیم، راهبردها و رهیافتروش(. 1387رضائیان، محسن. ) 

بیر.صنعتی امیرک  

Tompkins, James A.; White, John A.; Bozer, Yavuz A.; Tanchoco, J. M. A. (2010). Facilities 

Planning. New Jersey: Wiley. 

Frazelle, Edward H. (2002). World-Class Warehousing and Material Handling. New York: 

McGraw-Hill. 

Reese, C. (2000). Material Handling Systems: Designing for Safety and Health. Boca Raton: 

CRC Press. 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %40 
 %50نوشتاری:

%25 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 وریمدیریت کیفیت و بهرهعنوان درس )فارسی(: 

 Quality Management and Productivity عنوان درس )انگلیسی(:

 ،سازمان نظریه و مدیریت اصول نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              اختیارینوع درس: 

 آماری کیفیت کنترل

      32عداد ساعت: ت                                        نوع واحد: نظری                         2: تعداد واحد

 اهداف درس:

 در جهان های رایج مدیریت کیفیتوری و نیز مدلآشنایی با مفاهیم، الگوها و راهکارهای مدیریت کیفیت و بهره

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 د.نماین توانند آن را محققهایی که میدرک مفهوم گسترده کیفیت، جایگاه مشتری و آشنایی کلی با سیستم

 سرفصل درس:

 تعریف کیفیت و مفاهیم تکاملی و ابعاد آن 

 های کیفیتتاریخچه و روند سیستم 

 فراگیرشنایی با مدیریت کیفیت آ (TQM) 

 آشنایی با اصول کنترل کیفیت نقص صفر (ZQC)  شامل مفاهیم پوکایوکه(POKA-Yoke) 

 ( آشنایی با اصول مدیریت کیفیت و استانداردهای آنISO 9000, ISO 9001) 

 ( آشنایی با ابزارهای مدیریت کیفیتQFD, FMEA, MSA, Six Sigma )...و 

 ای تعالی سازمانی و به ویژه مدل هآشنایی با مدلEFQM 

 وریبهره 

 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 های بیشتردانشجویان برای انجام مطالعات و فعالیت
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  روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 منابع اصلی:

 ISO 9000, ISO 9001استانداردهای 

Defeo, J. A. (2016). Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance 

.Hill-New York: McGraw). Edition th7( Excellence 

Edition). London:  th(5 TQM: Total Quality Management. H.; et al. (2018). Besterfield , D

Pearson Education Inc. 

 منابع فرعی:

 سازمان مدیریت صنعتی. ،مرکز تعالی سازمانی (.96الگوی تعالی سازمانی )ویرایش 

Hill-McGrawNew York: ). Edition th4( Total Quality ControlFeigenbaum, A. V. (2004).  

  

 پروژه مون نهاییآز ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %30 
 %60نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 مهندسی فاکتورهای انسانیعنوان درس )فارسی(: 

 Human Factors Engineering عنوان درس )انگلیسی(:

 ارزیابی کار و زمان نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              اختیارینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                       نوع واحد: نظری                           3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 های تولیدی و خدماتی عنوان یک عامل کلیدی در سیستمهای جسمی و فکری انسان بهآشنایی با محدودیت

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 نساناآالت و محیط کاری با های محاسباتی و تجربی برای تطابق محصوالت، ماشینتوانایی استفاده از روش 

 های ای، در رشتهجز در رشته بهداشت حرفههایی که بههای او )مهارتها و محدودیتتوجه به عامل انسانی و توانایی

 گردد.(دیگر مهندسی و علوم به این صورت ارائه نمی

 سرفصل درس:

 اریخچهتعریف، کاربرد، ت 

  فیزیولوژی و آناتومی بدن انسان 

 آنتروپومتری 

  تحلیل کار استاتیک 

 تحلیل کار دینامیک 

 ونقل بارحمل 

 آالتطراحی ابزار و ماشین 

  صوت و ارتعاشات( - دما، رطوبت و فشار -شرایط محیطی )نور 

 های اخباری و کنترلیطراحی سیستم 

 بندی کار بیوریتم و زمان 

 تحلیل کار ذهنی 

 شناسی کارروان 
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 افزارهای ارگونومینرم 

 یادگیری: -روش یاددهی

  های ثالاستفاده از مهمراه با استفاده از سیستم آموزش مجازی برای دسترسی محتوای درس روش سخنرانی با

 کاربردی و ملموس 

 نمایش برخی تجهیزات و ارائه کاربرد آن در کالس و جلسات درس 

  روش ارزیابی:

 :تجهیزات و امکانات موردنیاز

 حداقل یک نوبت بازدید در ترم از آزمایشگاه فیزیولوژی و بیومکانیک  - 

 سنجمتر، ترمومتر و رطوبتتجهیزات ارزیابی محیطی موجود در آزمایشگاه گروه شامل صوت سنج، لوکس -

 نابع: مفهرست 

 نشر کارآفرینان بصیر.تهران:  )جلد اول(. مهندسی فاکتورهای انسانی(. 1387نصراهلل. ) سید مرعشی،

ریزی تهران: سازمان گسترش و نوسازی ایران، موسسه مطالعات و برنامه .مهندسی فاکتورهای انسانی(. 1370ممقانیان، محمد. )

 آموزشی.

 .نادر، کاووسیترجمه . ول فیزیولوژی کار(ارگونومی )اص (.1350) گرانژین، اتاینی.

Lehto, M.; Landry, S. J. (2012). Introduction to Human factors and ergonomics for 

.Boca Raton: CRC PressEdition).  nd(2. engineers 

Sue, T. (). Human Factors Handbook. 

Philips, C. A. (2000). Human Factors Engineering. New Jersey: Wiley. 

 :مطالعاتیمنابع 

 NIOSHاستانداردهای   -                  ISOاستانداردهای مرتبط از  -

 مجالت داخلی: ارگونومی، بهداشت و ایمنی صنعتی، طب کار، سالمتی کار ایران.-

-International Journal of Industrial             -Ergonomics                - Human Factors 

Applied Ergonomics                                - Ergonomics- 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

- 30 % 
 %60نوشتاری:

%10 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 ریزی نگهداری و تعمیراتبرنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Maintenance Planning عنوان درس )انگلیسی(:

 اقتصاد مهندسی ،آمار مهندسی  نیاز:پیش              □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش             اختیاری   نوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                     نوع واحد: نظری                           3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ایهرمایهای بازرسی و تعویض تجهیزات سگیری در مورد تعویض تجهیزات، روشهای بهینه تصمیمآشنایی با روش 

 ها سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمانآشنایی کاربردی با مفاهیم و اصول پیاده 

 افزار نگهداری و تعمیرات آشنایی با نرمCMMS 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 گیری در مورد تعویض تجهیزات فیزیکی و نحوه بازرسیتوانایی تصمیم 

 نگهداری و تعمیرات در سازمان سازی سیستم مدیریت دهتوانایی پیا 

 افزار نگهداری و تعمیرات های نرمآشنایی با ماژولCMMS و نحوه استانداردسازی اطالعات تجهیزات 

 سرفصل درس:

 های فیزیکیمفاهیم و تعاریف نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارابی 

  اتهای نگهداری و تعمیرها و روشانواع استراتژی 

 ریزی نگهداری و تعمیراتانواع مستندات در برنامه 

 ریزی شده سازی نگهداری و تعمیرات برنامههای پیادهگامPM در سازمان 

 گیری تعویض تجهیزات در های تصمیمانواع مدلPM 

 گیری در مورد بازرسی تجهیزاتهای تصمیمانواع مدل 

 افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات آشنایی با نرمCMMS 

 یادگیری: -روش یاددهی

  ،آموزش نرم افزار در کالس و در محیط واقعی نرم افزار  سخنرانی 
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 بازدید از یک کارخانه 

  روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 منابع اصلی:

 ارکان دانش. :اصفهانویراست جدید(.  –)چاپ بیست و چهارم  ریزی نگهداری و تعمیراتامهبرن(. 1395، علی. )حاج شیرمحمدی

)چاپ ششم(.  (TPMور فراگیر )نگهداری و تعمیرات )نت( بهره(. JIPMانتشارات مؤسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن )

 اصفهان: ارکان دانش.. ، علیحاج شیرمحمدی ترجمه

 ترجمه (.1391) .در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO 14224:2006و تعمیرات براساس استاندارد سیستم مدیریت نگهداری 

 غالمزاده. انتشارات سروش اندیشه پویا.بهزاد  و محمدی جاللیناصر 

Jardine, A. k. S.; Tsang, A. H. C. (2017). Maintenance, Reliability and Replacement: Theory 

.Boca Raton: CRC PressEdition).  nd(2 and Applications 

 منابع فرعی:

 محمدی جاللی.ناصر و  غالمزادهبهزاد ترجمه ISO 55000 ،ISO 55001 ،ISO 55002 .(1393 .)ها سیستم مدیریت دارایی

 انتشارات دیانت. مشهد:

آزادگان. انتشارات  رضا و زواشکیانیعلی  ترجمه)چاپ سوم(.  رات مبتنی بر قابلیت اطمینانینگهداری و تعم(. 1395موبری، جان. )

 آریاناقلم.

انتشارات تهران:  .صادقیمهدیه و  رمضانیسعید . ترجمه مدیریت نگهداری و تعمیرات )نگهداشت((. 1386کرسپو مارکز، آدولفو. )

 شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

ناصر  و غالمزادهبهزاد ، یزدیزمانیان میثم . ترجمه های اضطراری )خرابی صفر(های حذف خرابیاستراتژی(. 1396وایرمن، تری. )

 انتشارات دیانت. مشهد:. محمدی جاللی

 :مطالعاتیمنابع 

 www.maintenanceresources.com                 - www.maintenance-tips.com  

 www.maintenance-news.com                        - www.cmmscity.com 

 www.reliabilityweb.com                          - www.plant-maintenance.com 

 www.idcon.com                                                   - www.maintenanceworld.com 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%5 %25 
 %40نوشتاری:

%30 
 -عملکردی:

http://www.maintenanceresources.com/
http://www.maintenance-tips.com/
http://www.maintenance-news.com/
http://www.cmmscity.com/
http://www.reliabilityweb.com/
http://www.idcon.com/
http://www.maintenanceworld.com/
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 مشخصات درس:

 ۲و کنترل موجودی ریزیبرنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Inventory Planning and Control 2 عنوان درس )انگلیسی(:

 1ریزی و کنترل موجودیبرنامه نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش             اختیاری نوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                           نوع واحد: نظری                      3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ریزی و کنترل موجودی.تر از لحاظ تئوری و کاربردی در زمینه برنامهآشنایی با مفاهیم گسترده

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

  قدرت تحلیل و ارزیابی یک سیستم موجودی 

 ک سیستم موجودی گذاری برای یتوانایی سیاست 

 سازی سیستم موجودی به صورت کاربردیپیاده 

 سرفصل درس:

 ای کنترل موجودیمرور مفاهیم پایه 

 ایهای احتمالی؛ مرور دائم و مرور دورهتحلیل تابع هزینه مدل 

 سیستم موجودی پایه 

 تقاضای پیوسته قطعی و پویا 

 های تخفیف زمانی )حراج خاص، افزایش قیمت خرید(مدل 

 یت موجودی در زنجیره تامینمدیر 

 بندی انبارها، طبقههای مرتبط با سیستم انبارداری )مدیریت انبار و شرایط عمومی آن، طبقهمدیریت انبار و عملیات-

طراحی نظام  ار وهای کدگذاری، استقرار کاال در انبار، اصول ایمنی و حفاظتی، سیستم کنترل انببندی کاال، روش

 اطالعاتی برای انبار
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 یادگیری: -روش یاددهی

  تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 سازیبرگزاری مسابقه شبیه 

 حضور سخنران از صنعت 

 های کاربردیبازدید از صنعت و انجام پروژه 

  روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 .انتشارات سازمان مدیریت صنعتی . تهران:های انبارداریمدیریت انبار و عملیات مرتبط با سیستم(. 1394علیمی، حسینعلی. )

 .نشر پشوتنتهران:  .انبارداری و مدیریت انبارها (.1385. )کاظمی، بابک

 انتشارات جهاد دانشگاهیتهران:  .هاریزی و کنترل تولید و موجودیبرنامه(. 1392. )مسعود ،جنابی ؛کریمی، بهروز

Zipkin, P. H. (2000). Foundations of Inventory Management. New York: McGraw-Hill. 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %55نوشتاری:

%15 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 های ایمنیتحلیل و طراحی سیستمعنوان درس )فارسی(: 

 Design and Analysis of Safety Systems عنوان درس )انگلیسی(:

 نظریه احتمال و کاربردها نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیشاختیاری               نوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                      نوع واحد: نظری                           3تعداد واحد: 

 درس:اهداف 

 های ایمنیآشنایی با سیستم 

 های ایمنیآشنایی با مبانی و الزامات مدیریتی در سیستم 

 های آنالیز ریسک و خطرآشنایی با روش 

 های کیفی و کمی آنالیز خطرآشنایی با روش 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های ایمنیفراگیری تعاریف و مفاهیم سیستم 

 مفهوم ریسک و ماتریس ریسک آشنایی با 

 های تحلیل و آنالیز ریسک و خطرها و نقاط قوت روشآشنایی با تفاوت 

 های ایمنیآشنایی با مبانی و الزامات مدیریتی در سیستم 

 سرفصل درس:

 های ایمنیتعاریف و مفاهیم اولیه سیستم 

       در یک سازمان/کارخانهسازی و طراحی سیستم ایمنی مبانی و الزامات مدیریتی جهت پیاه 

 مفهوم ریسک و تعاریف ارائه شده در این حوزه 

 های تشکیل و انالیز ماتریس ریسکروش 

 های آنالیز خطر و ریسک شامل: تهیه چک لیست مقدماتی خطر، روش هزاپ روش(HAZOP) روش ،OSHA ،

 سوئیسی، مدل پنیر  (ETA)، روش درخت رخدادها (FTA)، روش درخت خطاJSA، روش FMEAروش 

 طراحی  های مواجهه، کنترل و کاهش برخی از خطرات اصلی شامل: حریق، الکتریسیته و... درآشنایی با روش

 های ایمنیسیستم
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 یادگیری: -روش یاددهی

 در طول ترمتوسط دانشجویان انجام یک پروژه  روش سخنرانی و پرسش و پاسخ و

  روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

 تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران. .الهیجانیانهمایون . ترجمه های ایمنیسیستم(. 1396والث، یان جی. )

New . Edition) nd2( Hazard Analysis Techniques for System Safety). 2015A. ( .CEricson, 

Jersey: Wiley. 

Edition).  st(1 Safety Assessment: A Quantitative Approach). 1993Raouf, A.; Dhillon, B. S. (

Boca Raton: CRC Press. 

  

 پروژه یآزمون نهای ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %35نوشتاری:

%25 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 کاربردی تحلیل آماریعنوان درس )فارسی(: 

 Applied Statistical Analysis عنوان درس )انگلیسی(:

 آمار مهندسی نیاز:پیش                 □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش              اختیارینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                         نوع واحد: نظری                       3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 Rزار دی و با استفاده از نرم افگیری به صورت کاربرهای آماری برای حل مسائل و تصمیمبه کارگیری روش

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 های آماری برای گستره وسیعی از مسائل به صورت کاربردی توانایی انجام تحلیل 

  تسلط کافی به نرم افزار مهمR  

 ر توانایی انتخاب مناسب مدل و تحلیل آن برای مدلسازی رابطه بین دو و یا چند متغی 

 های بهبود کیفیت مدل یادگیری تکنیک 

 های سری زمانیتوانایی پیش بینی با استفاده از مدل 

 سرفصل درس:

 گیری، معرفی کلیات نرم افزار های نمونهمقدمه: مروری بر کلیات علم آمار، روشR 

  مروری بر ابزارهای آمار توصیفی با تاکید بر نرم افزارR 

  آماری، تحلیل آماری، بررسی کفایت مدلرویکرد کلی تحلیل آماری: مدل 

 پارامتری  های فرضهای فرض مربوط به مقایسه میانگین در حاالت مختلف )یک جامعه، دو جامعه(: آزمونآزمون

 وش تبدیلهای ناپارامتری و رها شامل روشهای بهبود مدل، روشRافزار سازی در نرمبا تاکید بر پیاده

 رفه، آزمون طیسه میانگین برای بیش از دو جامعه: تحلیل واریانس یک طرفه و دو های فرض مربوط به مقاآزمون

-سازی در نرمدهها با تاکید بر پیاوالیس و فریدمن، مروری بر کلیات مباحث طراحی آزمایش-ناپارامتری کروسکال

 Rافزار 

 افزار ر نرمدسازی بر پیاده های نیکویی برازش و آزمون استقالل با تاکیدها، آزمونهای مقایسه نسبتآزمونR 

 افزار سازی در نرمتحلیل همبستگی با تاکید بر پیادهR 
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 افزار سازی در نرمرگرسیون خطی ساده و چندگانه: مروری بر نکات مهم با تاکید بر پیادهR 

 ارافزسازی در نرمهای زمانی با تاکید بر پیادههای پیش بینی بر مبنای سریمروری بر کلیات روش R  

 یادگیری: -روش یاددهی

 تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

  استفاده از نرم افزارهای آماری جهت حل و تشریح مسائل 

  روش ارزیابی:

 منابع:ست فهر

 منابع اصلی:

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. .محلوجیهاشم . ترجمه آمار مهندسی(. 1375. )لیبرمن، جرالد و باوکر، آلبرت

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.وحیدی اصلمحمد قاسم  و  عمیدیعلی . ترجمه آمار ریاضی(. 1378فروند، جان. )

 تهران: ترمه.)جلد دوم، ویرایش سوم(.  مبانی احتماالت و آمار مهندسی(. 1396واقفی، ابوالفضل. ) و  ایوزیان، مجید

Montgomery, D. C.; Runger, G. C. (2014). Applied Statistics and Probability for Engineers 

.New Jersey: Wiley. Edition) th6( 

.Springer .)Edition nd2( .Introductory Statistics with RDalgaard, P. (2008).  

.Wesley-. Addison)Edition th9(. Introductory statisticsWeiss, N. A. (2012).  

 منابع فرعی:

 . مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.Rتجزیه آماری و برنامه نویسی در (. 1393)؛ وکیلی، شهربانو. پهلوانی، محمدهادی

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%30 %20 
 %40نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 بیاصول بازاریاعنوان درس )فارسی(: 

 Principles of Marketing عنوان درس )انگلیسی(:

 اقتصاد مهندسی ، 2اقتصاد عمومی نیاز:پیش             □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش               اختیارینوع درس: 

      48اد ساعت: تعد                                  نوع واحد: نظری                          3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

  آشنایی با مفاهیم بازاریابی و تحقیقات بازار 

 آشنایی با فرایند بازاریابی محصول و خدمت  

 های مختلف بازاریابی محصول و خدمتآشنایی با استراتژی 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ( درک مفهوم ارزشValue و زنجیره ارزش )ی و تحقیق بازاربررس  و  

  درک مفهوم برندینگ و مالحظات مربوط به آن 

 آشنایی با آمیخته( ی بازاریابیMarketing Mixو اثرگذاری هر یک بر بازار محصول و خدمات ) 

 سرفصل درس:

 گر و دالل، ارزش طول عمر مشتریمفهوم ارزش، زنجیره ارزش، تفاوت واسطه 

 یابی استراتژیک های بازاریابی، ارزینه، تمایز و تمرکز(، سایر استراتژیهای مایکل پورتر )کمترین هزاستراتژی

 ، ماتریس جنرال الکتریک و...(BCGواحدهای تجاری )ماتریس 

 وتحلیل مشتری، عوامل موثر بر خرید، رفتارهای خریدتجزیه 

 باهای احتمالی رقوتحلیل رقبا، پروفایل رقبا، موانع ورود و خروج به صنعت، واکنشتجزیه 

 بخش( بندی بازارSegmentationاهمیت و کاربرد، معیارهای بخش ،) بندی بازار 

 جایگاه( یابیPositioningرویکردهای عمومی جایگاه ،)یابی، قوانین بازاریابی 

 های رقابتیطراحی استراتژی 

 ( آمیخته بازاریابیMarketing Mix( محصول :)Productقیمت ،)( گذاریPrice( توزیع ،)Placeتبل ،) یغات

(Promotion) 
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 اهمیت و جایگاه برندینگ، مالحظات مربوط به برند 

 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 دانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقی

  ارزیابی: روش

 منابع:فهرست 

 منابع اصلی:

 : انتشارات آموخته.اصفهانفروزنده. بهمن . ترجمه اصول بازاریابی(. 1394آرمسترانگ، گری. )و  کاتلر، فلیپ

 تهران: ترمه. .پارسائیانعلی . ترجمه یابیمبانی مدیریت بازار(. 1394کاتلر، فلیپ. )

 . تهران: انتشارات سمت.مدیریت بازاریابی(. 1395ابراهیمی، عبدالحمید. ) و  روستا، احمد؛ ونوس، داور

 منابع فرعی:

 انتشارات سیته.. تهران: قطبترانه ترجمه  .سازی )نبردی در ذهن(جایگاه(، 1392) جک. تراوت،ریس، ال؛ 

 انتشارت فرا.تهران:  .لطیفیفریبا  و عیاریعلی ترجمه  .بازاریابیهای استراتژیک بازی .(1387)جان. زاگوال، 

Blythe, J.; Megicks, P. (2010). Marketing Planning. New Jersey: Prentice Hall. 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %35 
 %35نوشتاری:

%20 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 ونقلریزی حملبرنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Transportation Planning عنوان درس )انگلیسی(:

 آمار مهندسی، 1تحقیق در عملیات نیاز:پیش             □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش               اختیارینوع درس: 

      48اد ساعت: تعد                                  نوع واحد: نظری                          3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ونقل انسانریزی حملمفاهیم برنامهآشنایی با 

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ونقلهای حملسیستم و  ونقلشناخت ابعاد مختلف مهندسی حمل 

 نقلوتوانایی تفکر سیستمی در حمل 

 سرفصل درس:

 ونقلای بر مهندسی حملقدمهم 

 ونقلریزی حملمعرفی برنامه 

 نقل عمومیوارزیابی عملکرد حمل 

 بینیهای پیشمدل 

 های سفر، تخصیص ترافیک(های تولید سفر، توزیع سفر، تفکیک راهبینی سفر )مدلفرایند پیش 

 مهندسی ترافیک 

 ونقلریزی حملمباحث نوین در برنامه 

 ونقلکاربرد کامپیوتر در مهندسی حمل 

 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -کت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشار

 دانشجویان برای انجام مطالعات بیشتر
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  روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 منابع اصلی:

 دانشگاه علم و صنعت ایران. . تهران:نقل و تحلیل جابجایی موادومهندسی حملریزی برنامه(. 1395سیدحسینی، سید محمد. )

 منابع فرعی:

تهران: انتشارات دانشگاه تربیت . صفارزادهمحمود ترجمه . هندسی ترابری و ترافیکم(. 1395خیستی، سی. جوستین؛ الل، بی. کنت. )

 مدرس.

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 - 
 %60نوشتاری:

%20 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 ۲مدیریت های اطالعاتسیستمعنوان درس )فارسی(: 

 Management Information Systems 2 عنوان درس )انگلیسی(:

 1های اطالعات مدیریتسیستم نیاز:پیش             □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش               اختیارینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                    نوع واحد: نظری                          3تعداد واحد: 

  اهداف درس:

 افزاری.های نرمافزار با تأکید ویژه بر تحلیل و طراحی سیستمآشنایی با مفاهیم پایه مهندسی نرم

یمی در مقیاس ( و در قالب انجام یک پروژه تRUPو  UMLشود با تکیه بر مطالب کاربردی و عملی )نظیر در این درس تالش می

افزار، رویکردهای موفق در افزار مرتبط با تحلیل و طراحی نظیر فرایند توسعه نرمکوچک، مفاهیم اولیه مهندسی نرممتوسط و نه 

 ها تدریس شود.افزار، کیفیت، مستندسازی، آزمون و مهندسی نیازمندیتوسعه نرم

 سرفصل درس:

 ای بر فهرست مطالب درس، معرفی مراجع و منابع و نحوه ارزیابیمقدمه 

 به طور عام( و ای بر چگونگی و ضرورت تحلیل و طراحی به کمک مدلدمهمق( سازیUML )به طور خاص( 

 نمودار فعالیت –شرح مورد کاربرد  –افزار، دید کارکردی، نمودار مورد کاربرد تحلیل نرم 

 هاو مهندسی نیازمندیافزار افزار، فرایند توسعه نرمافزار )قسمت اول(: چرخه حیات نرممفاهیم اولیه مهندسی نرم 

 افزار، دید ایستا، نمودار کالسطراحی نرم 

 گرااصول اولیه طراحی شی 

 افزار، دید پویا، نمودار توالیطراحی نرم 

 ت پیکربندی بر افزار )قسمت دوم(: معماری، مستندسازی، آزمون، مدیریت پروژه و مدیریمفاهیم اولیه مهندسی نرم

 RUPمبنای 

 :یادگیری -روش یاددهی

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، طوفان فکری 

 نقد و تحلیل تدریجی پروژه های دانشجویان در برخی از جلسات کالس 
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  روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 اصلی:منابع 
 )چاپ اول(. تهران: انتشارات علوم رایانه. RUPبا رویکرد  UMLافزار به کمک مسازی نرمدل(. 1391زادگان، عباس. )رسول

 منابع فرعی:

New ). Edition th7( A Practitioner’s Approach: Software EngineeringPressman, R. S. (2009). 

York: McGraw-Hill. 

.Addison WesleyBoston: ). Edition th9. (Software EngineeringSommerville, I. (2011).  

Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis 

.New Jersey: Prentice Hall). Edition nd2( and Design and the Unified Process 

Booch, G.; Rumbaugh, J.; Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide 

(Addison-Wesley Object Technology Series). Boston: Addison-Wesley Professional. 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%10 %20 
 %40نوشتاری:

%30 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 وکارمدیریت فرایندهای کسبعنوان درس )فارسی(: 

 Business Process Management عنوان درس )انگلیسی(:

 1های اطالعات مدیریتسیستمهمنیاز با  نیاز:پیش             □ندارد    ■دارد نیاز/ هم نیاز:پیش            اختیارینوع درس: 

      48اعت: تعداد س                                     نوع واحد: نظری                   3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 به سمت بهبود و تعالی آشنایی با مفاهیم مدیریت فرایندهای سازمان به عنوان روشی نوین در حرکت  

 کار وایجاد توانایی تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب 

 وکار با استفاده از الگوهای مرجع کاوی فرایندهای کسببهینه 

 های فرایندیگیری شاخصطراحی فرایندها، استقرار نظام مدیریت فرایندی در سازمان و پایش و اندازه 

 دهد:رورش میهایی که درس پها و شایستگیتوانایی

  درک نگاه فرایندی و مفاهیم مدیریت فرایندها 

 سازی نظام مدیریت فرایندها در یک سازمان توان پیاده 

  توانایی کار با ابزارهای مرتبط مانندVisio ،Bizagi 

 سرفصل درس:

 گرا سازمان وظیفه ازگرا، نحوه حرکت گرایی، سازمان فرایندگرا و وظیفهتعریف مفاهیم فرایند، فرایندگرایی و وظیفه

 به فرایندگرا

 مبانی ( مدیریت فرایندهای سازمانBPM مهندسی مجدد فرایندها ،)(BPRو ضروت و اهمیت آن ) 

 های سازمان و فرایندهامدل بلوغ فرایندی، همسوسازی استراتژیکار، وچرخه مدیریت فرایندهای کسب ،

 (APQCمرجع فرایندی )از جمله کاوی مدل های بهینههای مدیریت فرایندها، متدولوژی

 سازی یند، معرفی مدلاسازی فرانواع روشهای مدلBPMN2 

 یت فرایندها، گیری عملکرد فرایندها، مالکهای پایش و اندازهروش های تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندها، شاخص

 عوامل کلیدی موفقیت و شکست در مدیریت فرایندها، مدیریت ریسک فرایندها

  مقایسهBPM  :و دیگر رویکردهای مدیریت و بهبود فرایندهاBPR, TQM, ISO, SixSigma  
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  آشنایی باBPMS وکار(های نرم افزاری مدیریت فرایندهای کسبها )سیستم 

 یادگیری: -روش یاددهی

و  هامرینانجام ت -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 پروژه درسی

  روش ارزیابی:

 فهرست منابع:

:منابع اصلی  

Jeston, J. (2018). Business Process management: Practical Guidelines to Successful 

Implementations (4th Edition). Abingdon: Routledge. 

Havey, M. (2005). Essential Business Process Modeling (1st Edition). Sebastopol: O'Reilly 

Media. 

:منابع فرعی  

Harmon, P. (2019). Business Process Change (4th Edition). Burlington: Morgan Kaufmann. 

Schedlbauer, M. (2010). The Art of Business Process Modeling: The Business Analyst's Guide 

to Process Modeling with UML & BPMN (1st Edition). Scotts Valley: CreateSpace. 

 

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%25 - 
 %50نوشتاری:

%25 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 مدیریت و مهندسی مالیعنوان درس )فارسی(: 

 Financial Engineering and Management عنوان درس )انگلیسی(:

 اقتصاد مهندسی نیاز:پیش                    □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش               اختیارینوع درس: 

      48عداد ساعت: ت                                           نوع واحد: نظری                          3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 گذاریها، شیوه تامین مالی و سرمایهکتبا مباحث کاربردی مدیریت مالی در شریی آشنا

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ها و ابزارهای پایه و مهم در مدیریت و مهندسی مالیشناخت مفاهیم، وظیفه

 سرفصل درس:

 معرفی، دامنه و روش دانش مالی 

 های مالی، بازارهای مالی و موسسههای اقتصادیبنگاه آشنایی با 

 و جریان نقدی های مالیرتصو 

 هاتهای مالی و نسبوتحلیل صورتتجزیه 

 بندی نقدیمدت و بودجهریزی کوتاهبرنامه 

 ریزی بلند مدت و رشدبرنامه 

 بر جریان نقدی ارزش زمانی پول و تاثیرات آن 

 گذاریوتحلیل و ارزیابی سرمایهتجزیه 

 هاای شرکتبندی سرمایهبودجه 

 پروژهبی وتحلیل و ارزیاتجزیه 

 ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود 

 (ابزارهای تحلیل و ارزیابیها، مفاهیم و اجزا، نظریهای بر بازار سرمایه )مقدمه 
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 یادگیری: -روش یاددهی

های نگیزهتحریک ا -تلفیقی از روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بحث های کالس 

 انجام مطالعات بیشتر از طریق ارائه نمره تشویقی دانشجویان برای

  روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 منابع اصلی:

علی . ترجمه پ یازدهم(چا -)جلد اول و دوم  مدیریت مالی نوین(. 1397جردن، بردفورد. ) و راس، استفان؛ وسترفیلد، رندلف

 تهران: انتشارات سمت. .شوریمجتبی  و جهانخانی

 :منابع فرعی 

 تهران: انتشارات سمت. .پارساییانعلی  و  جهانخانیعلی . ترجمه مدیریت مالی(. 1396نوو، ریموند پی. )

تهران: دانشگاه  .کردبچهحمید (. ترجمه )جلد اول و دوم بازارها و نهادهای مالی(. 1397ایکینز، استانلی. ) و  میشکین، فردریک اس

 الزهرا و انتشارات بورس.

تهران:  .عریانیبهاره و  طالبلورضا )جلد اول و دوم(. ترجمه  اقتصاد مالی(. 1396زو، گوفو. )و  فابوزی، فرانک جی.؛ نیو، ادوین اچ

 انتشارات سمت.

  

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %25 
 %60نوشتاری:

- 
 -عملکردی:
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 مشخصات درس:

 مدیریت و تفکر استراتژیکعنوان درس )فارسی(: 

 Management and Strategic Thinking وان درس )انگلیسی(:عن

 اصول مدیریت و نظریه سازمان نیاز:پیش             □ندارد    ■نیاز/ هم نیاز: داردپیش               اختیارینوع درس: 

      48اد ساعت: عدت                                  نوع واحد: نظری                          3تعداد واحد: 

 اهداف درس:

 ها و مکاتب اصلی مدیریت استراتژیکآشنایی با مفاهیم، پارادایم 

 عدم اطمینان  گیری استراتژیک سازمان و اجرای اثربخش استراتژی متناسب باریزی موضعهای برنامهآشنایی با روش

 محیطی

 دهد:هایی که درس پرورش میها و شایستگیتوانایی

 ان گیری استراتژیک سازمضوعات کلیدی و دسترسی به اطالعات مفید و ضروری متناسب با جهتشناسایی مو 

 های سازمان ها و ضعفهای سازمان و تعیین تواناییها و ریسکتشخیص فرصت 

 های مناسب برای انتخاب استراتژی با ذکر دلیل کارگیری روشتوانایی به 

 بخش طور اثرچگونگی اجرایی کردن استراتژی به 

 هایی برای ارزیابی مشروعیت استراتژی با توجه به پویایی و پیچیدگی محیطبیان روش 

 سرفصل درس:

 هاتشریح استراتژی و مروری بر انواع استراتژی 

 تراتژیکریزی استراتژیک و بیان سیر تکاملی و علل پیدایش مدیریت اسریزی بلندمدت، برنامهمعرفی برنامه 

 ز دو دسته ترین مکاتب مدیریت استراتژیک در هر یک ایزی و توصیفی و آشنایی با مهمهای تجومعرفی پارادایم

 پارادایم

 ریزی استراتژیک )برنامه فرایندترین ابزارهای پارادایم تجویزی در آشنایی با مهمSWOT, SPACE, BCG, 

IE, IFE, EFE, QSPM) 

  تشریح مبانی و اصول تفکر استراتژیک 

 ها( انداز و ارزشسازمان )مأموریت، چشمساز تشریح ارکان جهت  
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 های شناخت سازمان به عنوان سیستمی پویا آشنایی با روش 

 تحلیل چرخه عمر سازمان 

 شناسی راهبردی سازمانتشریح مبانی محیط 

 های متالطم، پیچیده و همراه با عدم اطمینانتحلیل موضع رقابتی در محیط 

 های بدیل )سناریونویسی( در رویکرد توصیفیاستراتژی های فرموله کردن استراتژی، تعیینروش 

  ارزیابی و انتخاب استراتژی اثربخش 

  ایجاد همسویی استراتژی، معرفی نقشه استراتژی 

  چگونگی اجرایی نمودن استراتژی 

 ها(ها و ریسکها )فرصتارزیابی مشروعیت استراتژی با توجه به عدم قطعیت 

 مباحث روز در مدیریت استراتژیک 

 یادگیری: -روش یاددهی

 سخنرانی و ارائه نمایشی موضوعات تئوری 

 وپاسخ موردکاویپرسش 

 مشارکت فردی و گروهی دانشجویان در بررسی و مرور مقاالت 

   روش ارزیابی:

 منابع:فهرست 

 منابع اصلی:

محمود . ترجمه فرینی در قالب یک مکتب(کارآجنگل استراتژی )(. 1392السترند. ) .بروس، دبلیو و  زبرگ، هنری؛ لمپل، جوزفمینت

 تهران: انتشارات جاجرمی. .احمدپور داریانی

 . تهران: انتشارات پیام نور.مدیریت استراتژیک(. 1390اهلل. )فروزنده، لطف

 تهران: انتشارات سمت. .زندیهعبداهلل . ترجمه استقرار مدیریت استراتژیک(. 1381د جی. )دانل، ادوارمک و  ایگور انسف، اچ.

 . تهران: انتشارات تولید دانش.نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک(. 1384الدینی، ایرج. )تاج و  اهلل، مهدیعلی احمدی، علیرضا؛ فتح

 . تهران: نشر کتاب مهربان.ردیریزی استراتژیک کارببرنامه(. 1391رضوانی، حمیدرضا. )

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 - 
 %60نوشتاری:

%20 
 -عملکردی:
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 . تهران: انتشارات صفار.شناسی راهبردیمبانی محیط(. 1393حیدری، حامد. ) و  مبینی دهکردی، علی

سید ، سرشتانرحمحسین  ترجمه)جلد اول(.  های سازمانی؛ چالش پیچیدگیمدیریت استراتژیک و پویایی(. 1390استیسی، رالف. )

 تهران: نشر دوران.  .نژادخلیلشهرام و  هاشمیعلیرضا 

 ارات آریانا.تهران: انتش .ملکیامیر و  سلطانیمسعود  اکبری،حسین . ترجمه نقشه استراتژی(. 1386نورتون، دیوید. ) و  کاپالن، رابرت
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 اول ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 - 3 - 3 1ریاضی عمومی 1

 نیاز()هم 1ریاضی عمومی 3 - 3 1فیزیک 2

 - 2 - 2 1اقتصاد عمومی 3

 - 1 - 1 آشنایی با مهندسی صنایع 4

 - 2 1 1 کشی صنعتینقشه 5

 - 1 1 - 1کارگاه عمومی 6

 - 3 - 3 زبان عمومی 7

 - 2 - 2 درس عمومی 8

 - 17 ۲ 15 جمع

 

 دوم ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 1ریاضی عمومی 3 - 3 2ریاضی عمومی 1

 1ریاضی عمومی 3 - 3 نویسی کامپیوتربرنامه 2

 1اقتصاد عمومی 2 - 2 2اقتصاد عمومی 3

 - 2 - 2 اصول مدیریت و نظریه سازمان 4

 1زیکفی – 1ریاضی عمومی 2 - 2 1مبانی طراحی مهندسی 5

 - 3 - 3 یابیاصول حسابداری و هزینه 6

 - 1 1 - 2کارگاه عمومی 7

 - 2 - 2 درس عمومی 8

 - 18 1 17 جمع کل
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 سوم ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 نیاز()هم 2ریاضی عمومی 3 - 3 معادالت دیفرانسیل 1

 2ریاضی عمومی 3 - 3 نظریه احتمال و کاربردها 2

 نیاز()هم 2ریاضی عمومی 2 - 2 مبانی تحقیق در عملیات 3

 کشی صنعتینقشه - 1فیزیک 3 1 2 مبانی مهندسی برق و کارگاه 4

 2 - 2 1فرایندهای تولید 5
 1کارگاه عمومی –کشی صنعتی نقشه

 1مبانی طراحی مهندسی -

 - 3 - 3 فارسی عمومی 6

 - 2 - 2 درس عمومی 7

 - 18 1 17 کلجمع 

 

 چهارم ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 3 - 3 1تحقیق در عملیات 1
 نیاز(نویسی کامپیوتر )همبرنامه

 مبانی تحقیق در عملیات -

 نظریه احتمال و کاربردها 3 - 3 آمار مهندسی 2

 اصول مدیریت و نظریه سازمان 2 - 2 مدیریت پروژه 3

 3 - 3 اقتصاد مهندسی 4
 یابیاصول حسابداری و هزینه

 نیاز(نظریه احتمال و کاربردها )هم -

 1فرایندهای تولید 3 - 3 2فرایندهای تولید 5

 - 2 - 2 درس عمومی 6

 - 1 1 - تربیت بدنی 7

 - 17 1 16 جمع کل
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 پنجم ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 3 - 3 ریزی و کنترل پروژهرنامهب 1
 نظریه احتمال و کاربردها

 مدیریت پروژه - 1تحقیق در عملیات -

 3 - 3 ارزیابی کار و زمان 2
 1فرایندهای تولید

 نیاز(آمار مهندسی )هم -

 3 - 3 1ریزی و کنترل موجودیبرنامه 3
 نظریه احتمال و کاربردها

 1تحقیق در عملیات -

 معادالت دیفرانسیل 3 - 3 هاتحلیل سیستم 4

 3 - 3 گیرینظریه تصمیم 5
 نظریه احتمال و کاربردها

 1تحقیق در عملیات -

 - 2 - 2 درس عمومی 6

 تربیت بدنی 1 1 - 1ورزش 7

 - 18 1 17 جمع کل

 

 ششم ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 3 - 3 ریزی واحدهای صنعتیطرح 1
 1تحقیق در عملیات -کشی صنعتی نقشه

 ارزیابی کار و زمان -

2 
 کاربرد کامپیوتر در

 مهندسی صنایع
3 - 3 

 ریزی وبرنامه -نویسی کامپیوتر برنامه

 1ریزی و کنترل موجودیبرنامه -کنترل پروژه 

 آمار مهندسی 3 - 3 کنترل کیفیت آماری 3

 1تحقیق در عملیات 3 - 3 2تحقیق در عملیات 4

 1مبانی طراحی مهندسی 2 - 2 2مبانی طراحی مهندسی 5

 زبان خارجه عمومی 2 - 2 زبان تخصصی 6

 - 2 - 2 درس عمومی 7

 - 18 - 18 جمع کل
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 ترم تابستان

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 سال سوم به بعد 2 2 - کارآموزی 1

 - ۲ ۲ - جمع کل

 

 م هفتمتر

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 آمار مهندسی -نویسی کامپیوتر برنامه 3 - 3 سازیاصول شبیه 1

 کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع 3 - 3 1های اطالعات مدیریتسیستم 2

 1 1 - گیری و کنترل کیفیتآزمایشگاه اندازه 3
 1فرایندهای تولید

 کنترل کیفیت آماری -

 - 3 - 3 اختیاریدرس  4

 - 3 - 3 اختیاریدرس  5

 - 3 - 3 اختیاریدرس  6

 - 16 1 15 جمع کل

 

 هشتم ترم

 نام درس ردیف
 تعداد واحد

 نیازپیش
 جمع عملی نظری

 3 - 3 ریزی تولیدبرنامه 1
 1ریزی و کنترل موجودیبرنامه

 2تحقیق در عملیات -

 3 - 3 پروژه طراحی ایجاد صنایع 2
 2فرایندهای تولید -اقتصاد مهندسی 

 ریزی واحدهای صنعتیطرح -

 - 3 - 3 اختیاریدرس  3

 - 3 - 3 اختیاریدرس  4

 - 2 - 2 اختیاریدرس  5

 - 2 - 2 درس عمومی 6

 - 16 - 16 جمع کل

 


