
  

 

  

 ازمانسا اصول مديريت و تئوري

  15-17) چراغعلي

  15-17)  ميرزايي(تحليل سيستمها 

  

  15-17طرحريزي واحدهاي صنعتي  

  15-16)   صفاري)(ارشد(صف

  )گلمكاني)(ارشد(تئوري توالي عمليات

  15- 17)             آريانپور(جبر خطي

  

  17-18) ميرزايي) (ارشد(ريزي عدد صحيح  برنامه

  15-17تعميرات و نگهداري       

    15-17نظريه صف                     

    15-16برنامه ريزي توليد         

  برنامه هفتگي رشته مهندسي صنايع                                              

   99 -  98نيمسال اول سال 

      10-12)  صدر(مباني مهندسي برق

  10-12        )هاشمي(اصول بازاريابي

 1كارگاه ماشينهاي افزار پيشرفته گ

  10-13) احمدي(

  10-13)   كالنتري(1كارگاه جوش گ

  11-12)        ميرزايي(آمار مهندسي

  10-12مباني مهندسي برق              

  ) چراغعلي(گيري  تجزيه و تحليل تصميم

11-10  

  13-15  مهندسي فاكتورهاي انساني

  13-15 )ميرزايي(ارزيابي كار و زمان

اصول مديريت و تئوري

چراغعلي(

تحليل سيستمها 

  10-12) اشجري(1تحقيق در عمليات 

  10-12)  چراغعلي(2كنترل موجودي 

  10-12          )رسته(1اقتصاد عمومي

  13-15) اشجري(2تحقيق در عمليات

) ارشد(هاي صنعتي طراحي سيستم

  13-15) چراغعلي(

   13- 15  )        رسته(2اقتصاد عمومي

طرحريزي واحدهاي صنعتي  

صف نظريه

تئوري توالي عمليات

17-16  

جبر خطي

  10-12     تئوري توالي عمليات  

  10- 11            2كنترل موجودي 

  10-12   )ميرزايي(آمار مهندسي

  10- 11) صفاري(ري احتماالتئوت

  11-12   )  صفاري(كنترل پروژه 

  

  13-15 ي گير تجزيه و تحليل تصميم

  13-15   )  صفاري(ريزي توليد برنامه

13-15       برنامه ريزي عدد صحيح   

  

تعميرات و نگهداري       

نظريه صف                     

  

  10-13)     كالنتري(2كارگاه جوش گ 

  10- 13) احمدي( 2كارگاه ماشين افزار

  10-12كنترل پروژه                            

  

  13-15    تئوري احتماالت    

  13-14) گلمكاني(تعميرات و نگهداري

  

برنامه ريزي توليد         

  

                                             دانشگاه تفرش

 شنبه

 

 

 

 

 يكشنبه

  

 30/7-10) احمدي( QCآز 

  9-10) هاشمي(مهندسي فاكتورهاي انساني

  

  

  

  9-10) اشجري(صنعتي  طرحريزي واحدهاي دوشنبه

  8-9تحليل سيستمها                                

 سه شنبه

30/7-30/8      1تحقيق در عمليات   

30/8- 30/9      2تحقيق در عمليات  

   9-10  هاي صنعتي  طراحي سيستم

  9-10)  ميرزايي(ارزيابي كار و زمان
 

 چهارشنبه

 2كارگاه ماشينهاي افزار پيشرفته گ

  7-10) احمدي(

  8-10)           گلمكاني(زبان تخصصي

  9-10جبر خطي                                 



98 اول نيمسالبرنامه امتحاني     

 

  

  

  ايام هفته

  

  

  صبح 30/8

  

30/13  

  14/10/98       شنبه     

  

تئـوري تـوالي    -1تحقيق در عمليـات 

 زبان تخصصي -)ارشد(عمليات
*   

  15/10/98شنبه        يك

  
  تعميرات و نگهداري  -*   2و1اقتصاد عمومي 

  16/10/98    شنبه    دو

  

  اصول بازاريابي

  

  

  17/10/98     سه شنبه  

  

 -اصول مديريت و تئوري سازمان

  )ارشد(طراحي سيستم هاي صنعتي

  2كنترل موجودي

  گيري تجزيه و تحليل تصميم  ارزيابي كار و زمان  18/10/98    چهارشنبه

  21/10/98    شنبه       

  مهندسي فاكتورهاي انساني

نظريه  – 2تحقيق در عمليات 

  )ارشد(صف

* 

  22/10/98  شنبه     يك
  

  تئوري احتماالت -آمار مهندسي
  

  23/10/98    شنبه    دو

  
    كنترل پروژه 

  24/10/98     شنبهسه 

  
  تحليل سيستمها   )ارشد(برنامه ريزي عدد صحيح

  25/10/98    چهارشنبه

  
  برنامه ريزي توليد  جبر خطي

  28/10/98        شنبه   

  
  طرحريزي واحدهاي صنعتي   *

  مباني مهندسي برق  *  29/10/98    يكشنبه 

  

 

 


