
 

 بسمه تعالی

 دوره کهاد آموزشی مهندسی صنایع

به شرح زیر می  تولیدو  کسب و کارکهاد آموزشی در دوره کارشناسی مهندسی صنایع در دو حوزه تخصصی 

 :باشد

 درس بعنوان دروس اجباری  چهاراخذ  -الف 

 اخذ حداقل چهار درس از یکی از دو حوزه تخصصی -ب

 عنوان درس نوع درس

 اجباری

 (واحد 3 ) ریزی واحدهای صنعتیطرح  -1

 (واحد 3 ) کنترل کیفیت آماری -2

 (واحد 3 ) مدیریت و کنترل پروژه -3

 (واحد 3 ) اقتصاد مهندسی -4

 اختیاری

 (درس 4 ) حوزه تخصصی تولید (درس 4 ) حوزه تخصصی کسب و کار

 ( واحد 3 ) اصول حسابداری و هزینه یابی -1

 ( واحد 2)اصول مدیریت و تئوری سازمان  -2

 ( واحد 3)طراحی ایجاد صنایع  -3

 ( واحد 3)تحلیل سیستمها  -4

 ( واحد 3)تجزیه و تحلیل تصمیم گیری  -5

 ( واحد 2)اصول بازاریابی  -6

 ( واحد 3)مدیریت مالی  -7

 ( واحد 3) 2تحقیق در عملیات -8

 (واحد 3)یک درس از حوزه تخصصی تولید  -9

 (واحد 3)ارزیابی کار و زمان  -1

 (واحد 3)برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها  -2

 (واحد 3)برنامه ریزی تولید  -3

 (واحد 3)  برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری -4

 (واحد 3) وریمدیریت کیفیت و بهره -5

 ( واحد 3)برنامه ریزی حمل و نقل  -6

 (واحد 3)مونتاژ مکانیکی  -7

 (واحد 3) 2تحقیق در عملیات -8

 (واحد 3)ار ک درس از حوزه تخصصی کسب و کی -9

 

 

 



  :شرایط اختصاصی دانشجویان

شرط ورود به دوره کهاد مهندسی صنایع، گذراندن دروس زیر با نمره قابل قبول می باشد. اولویت بندی متقاضیان 

 نیز بر اساس نمرات همین دروس صورت میپذیرد

 1 ریاضی 

 2 اضیری 

 (ت مهندسیالآمار و احتما)ت الآمار و احتما 

  1تحقیق در عملیات  

 

 سایر شرایط :

 

درخواست و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان کهاد در آموزش دانشکده مهندسی صنایع بررسی  -1

 .خواهد شد

دروس اجباری دانشجویان متقاضی ورود به کهاد از دانشکده های دیگردانشگاه، در کمیته تطبیق دروس  -2

 . بوددانشکده مهندسی صنایع قابل تطبیق خواهد 

معدل کل متقاضیان باید حداقل برابر متوسط معدل کل دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع در شرایط   -3

 . نیمسال مشابه باشد

درصد ظرفیت تعیین شده  10س های عادی این دانشکده التعداد دانشجویان دوره کهاد در کحداکثر  -4

 .باشدس میالبرای هر ک

 

 


