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( واحد15)دروس اصلی 
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پیشنیازی

( واحد8)روش تحقیق و  پایان نامه 
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ک

نام درس
تعداد واحد

دروس جبرانی در صورت عدم گذراندن در مقطع قبلی باید در طول دوره کارشناسی ارشد گذرانده شود

)اختیاری- جمع کل واحدهای دروس تخصصی واحد9 )

به اضافه دروس مصوب سایر کارشناسی های ارشد مهندسی صنایع به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگده

تعداد کل واحدهای درسی

)جمع کل واحدهای دروس جبرانی واحد12 )

)جمع کل واحدهای روش تحقیق و  پایان نامه واحد8 )

ش مدرييت سيستم و بهره وري   (مقطع كارشناسي ارشد)چارت ردوس رشته مهندسي صناعي گرای

نام درس

س
در

د 
ک

نام درس
تعداد واحد

پیشنیازی

)جمع کل واحدهای دروس اصلی واحد15 )

( واحد9حداقل )اختیاری- دروس تخصصی

س
در

د 
ک

پیشنیازی
تعداد واحد


