
 

                                                                                                                            

 (واحد 32جمع )                                         دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                            

 98ماه مهرايش ريو                                                 (98ماه مهر  وروديهای)بهینه سازی سیستم ها  - مهندسي صنايع ارشد  يکارشناس                                                 عيصنا يگروه مهندس

 
 ترم دوم  ترم اول                                                                             

 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس

 تحلیل آماری چند متغیره  214500
 - تخصصی
 الزامی

 طراحی سیستمهای صنعتی 214514  3
 - تخصصی

 الزامی
3  

 ی خطی ه ریزمنابر 214511
 - تخصصی
 الزامی

 نظریه صف  214502  3
 - تخصصی

 الزامی
3  

  3 انتخابی - تخصصی نظریه تصمیم گیری  214503  3 انتخابی -تخصصی  اصول مهندسی مالی  214501
  2 جبرانی  روش تحقیق پیشرفته  214516

  2  سمینار 214519
     

 واحد   11 جمع   راني ( جب بدون احتساب )واحد   9 جمع  

  

 ترم چهارم ترم سوم
 نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

 توالی عملیات نظریه 214505
 تخصصی

 الزامی -
  6  پایان نامه 214520  3

 نظریه فازی و کاربردهای انها 214504
 یتخصص

 الزامی -
3       

       6  پایان نامه  214520
          

 واحد    6 جمع   ) بدون پايان نامه ( واحد  6  جمع 
 
 

 مالحظات :
******** 

 
 س از ترم های بعدی را ندارد.دانشجو ملزم به رعايت جدول دروس میباشد و مادامي که دروس يک ترم را نگذرانده مجوز اخذ در-1
 احتساب دروس جبراني( امیباشد. ) ب 14و حداکثر 8اقل انتخاب واحد هر ترم حد -2
 نیمسال افزايش مي يابد. 5نیمسال و درصورت اضطرار با درخواست شورای تحصیالت تکمیلي تا  4حداکثرمدت تحصیل دراين دوره -3
 ترم دانشجو اخراج خواهد شد.( 2وطي در ت مشرمیباشد.) درصور 14ل معدل هرترم و حداق 12حداقل نمره قبولي در هر درس -4
 )اخذ همزمان دروس جبراني و اصلي با نظر مدير گروه مي باشد .( ا پايان نیمسال دوم دروس جبراني را همراه با دروس اصلي اخذ و بگذرانند.تدانشجو بايد -5
 اعالم نموده و به تصويب برساند. گروه ضوع پايان نامه خود را به شورایمو 3ترم واسط هر دانشجو بايد حداکثرتا ا -6
قابل تغییر بوده و  انتخابي دروسي هستند که توسط شورای گروه از بین دروس اختیاری مشخص شده از سوی وزارت علوم تعیین شده و با تشخیص شورا برای هر ورودی –دروس تخصصي  -7

  ا مي باشند.دانشجويان موظف به گذراندن آنه
 
 


