
عولیًظزیعولیًظزی
_424101_23ریبضی 9424102___13ریبضی 1424101

_424104_23فیشیه 42410142410110424105_13فیشیه 2424104

_424101_3بزًبهِ ًَیسی وبهپیَتز11424108__11ًمشِ وشی صٌعتی3424123

_121_22اًذیشِ اسالهی 12122___12التصبد عوَهی 4424110

1424104424104_1آس فیشیه 13424106___3سببى خبرج5112ِ
__1_وبرگبُ هبشیي افشار14424134___12اًذیشِ اسالهی 6121

_424110_22التصبد عوَهی 15424111__1_وبرگبُ جَشىبری7424135

___3علن هَاد16424128__1_1تزبیت بذًی 8113

143162

عولیًظزیعولیًظزی
_424117_3آهبر  هٌْذسی24424119_424102_3تئَری احتوبالت ٍ وبربزدآى17424117

_13تحمیك در عولیبت25424120_424111_3التصبد هٌْذسی18424126
424117/ 

424118
_

424105__3هببًی هٌْذسی بزق26424124_424101_3استبتیه ٍ همبٍهت هصبلح19424127
424134424134_3رٍشْبی تَلیذ42410242410227424129_3هعبدالت دیفزاًسیل20424103
_424108_2هحبسببت عذدی28424109_424101_3جبز خطی21424118

__1_وبرگبُ ریختِ گزی142410542410529424136_2آس فیشیه 22424107

___2اخالق ٍ تزبیت اسالهی30131___2داًش خبًَادُ ٍ جوعیت23183

__1_2تزبیت بذًی 31114

171162

عولیًظزیعولیًظزی
_2اصَل هذیزیت ٍ تئَری سبسهبى39424122_424120_23تحمیك در عولیبت 32424121

_424130_3اصَل حسببذاری ٍ ّشیٌِ یببی40424112_424120_3هذیزیت وٌتزل پزٍص33424113ُ

___2اًمالة اسالهی ٍ ریشِ ّب41141_424119_3وٌتزل ویفیت آهبری34424116

_3طزح ریشی ٍاحذّبی صٌعتی42424115_424120_13بزًبهِ ریشی ٍوٌتزل تَلیذٍهَجَدی35424130

424114/ 

424123/ 

424129

_

___9اختیبری43_424129_3ارسیببی وبر ٍ سهبى36424114

1424124424124_آس هببًی بزق37424125
___3فبرسی38111

17117

عولیًظزیعولیًظزی
___2تبریخ اسالم 49152_424130_3بزًبهِ ریشی تَلیذ44424131

_سبل آخز_3پزٍص50424133ُ___2ًْج البالغِ/تفسیز هَضَعی لزآى45109

 /424108_3اصَل شبیِ سبسی46424132

424119
___8اختیبری51_

___9اختیبری47

171

1130_( سبعت240)وبرآهَسی48424137

 ٍاحذ 22: درٍس پبیِ 

18:جوع ٍاحذّب:جوع 
برنامه درسی نیمسال تابستان

 ٍاحذ 28: درٍس اختیبری  ٍاحذ20: درٍس عوَهی 
 ٍاحذ1: وبر آهَسی  ٍاحذ3: وبرگبُ ّب 

ٍاحذ66:درٍس اصلی ٍ تخصصی

گروه مهندسی صنایع و مدیریت

برنامه درسی نیمسال چهارم

ّن ًیبسپیشٌیبسٍاحذعٌَاى درسوذ درسردیف ّن ًیبسپیشٌیبسٍاحذ وذ درس

بسن اهلل الزحي الزحین

15:جوع ٍاحذّب: جوع سبل سَم یب ببالتز

برنامه درسی نیمسال دوم

 17:جوع ٍاحذّب:جوع 

(پیشنهادی) ترمی مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی صنایع 8جدول آرایش 

برنامه درسی نیمسال اول

عٌَاى درسردیف

 ٍاحذ50بعذاس حذالل

18:جوع ٍاحذّب

ٍاحذ 
برنامه درسی نیمسال سوم

ّن ًیبس

18:جوع ٍاحذّب: جوع 

ّن ًیبسپیشٌیبسٍاحذ

18:جوع ٍاحذّب

وذ درسردیف

عٌَاى درس

:جوع 

پیشٌیبس

پیشٌیبسردیف عٌَاى درسوذ درس

:جوع 

عٌَاى درس

عٌَاى درس

پیشٌیبس

برنامه درسی نیمسال ششمبرنامه درسی نیمسال پنجم

برنامه درسی نیمسال هشتمبرنامه درسی نیمسال هفتم

ّن ًیبسوذ درسردیف وذ درسردیفّن ًیبسپیشٌیبسٍاحذعٌَاى درس

ٍاحذ

ٍاحذ

.درٍس ایي جذٍل در ّز ًیوسبل تحصیلی بب تَجِ بِ ارائِ درٍس هشتزن بب سبیز گزٍّْب ٍ شزایط ًیوسبل هزبَطِ اهىبى جببجبیی آًْب ٍجَد دارد:تذوز

19: جوع ٍاحذّب: جوع 18:جوع ٍاحذّب:جوع 

ّن ًیبسپیشٌیبسٍاحذردیف عٌَاى درس ّن ًیبسوذ درس وذ درسردیف


