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واحد68:دروس تخصصی17
 واحد 3: پروژه 

142: مجموع  واحد 22: دروس پایه 1_( ساعت240)کارآموزی49424137
 واحد 27: دروس اختیاری 

.کارآموزی به ارزش یک واحد بدون احتساب در میانگین کل و واحد در ترم تابستان تخصیص داده می شود :تذکر
.دروس این جدول در هر نیمسال تحصیلی با توجه به ارائه دروس مشترک با سایر گروهها و شرایط نیمسال مربوطه امکان جابجایی آنها وجود دارد:تذکر

17:جمع واحدها:جمع 
برنامه درسی نیمسال تابستان

ردیف

19:جمع واحدها

هم نیاز

برنامه درسی نیمسال هفتم
:جمع 

پیشنیازواحدعنوان درسکد درس

گروه مهندسی صنایع و مدیریت

17:جمع واحدها: جمع 

هم نیازپیشنیازواحدعنوان درسکد درسردیف

سال سوم یا باالتر

19: جمع واحدها: جمع 

 واحد50بعداز حداقل

هم نیاز

برنامه درسی نیمسال هشتم

 واحد30بعداز حداقل

ترم هفت و بعد از آن424116

19:جمع واحدها
برنامه درسی نیمسال ششمبرنامه درسی نیمسال پنجم

پیشنیازواحدعنوان درسکد درس پیشنیازواحد

: جمع 18:جمع واحدها:جمع 

ردیفهم نیاز کد درسردیف

18:جمع واحدها:جمع 

هم نیاز پیشنیازواحد عنوان درسکد درسردیفهم نیاز

برنامه درسی نیمسال چهارمبرنامه درسی نیمسال سوم

پیشنیاز

عنوان درس

واحدعنوان درسکد درسردیف

بسم اهلل الرحن الرحیم

(پیشنهادی)  98 ترمی مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی صنایع8جدول آرایش 

برنامه درسی نیمسال دومبرنامه درسی نیمسال اول

 واحد22: دروس عمومی 

هم نیاز

 15:جمع واحدها:جمع 

پیشنیاز واحدعنوان درسکد درسردیفهم نیازپیشنیازواحدعنوان درسکد درسردیف


