کارشناسي ارشذ رشته ههنذسي صنایع  -بهینه ساسی سیستن ها
*هشتزک در هز دو سهینه*

دروس تخصصي الشاهي
تعذاد ٍاحذ

ًام درس

اخذ حذاکثز  3درس اس بین دروس سیز

اصَل هٌْذسی لجستیک ٍ زًجیرُ تاهیي

3

تحلیل آهاری چٌذ هتغیرُ

3

هذیریت درآهذ ٍ تقاضا

3

طراحی سیستن ّای صٌعتی

3

هٌْذسی سیستن ّای اطالعات

3

طراحی آزهایش ّا

3

پیش بیٌی ٍ آًالیس سریْای زهاًی

3

فرآیٌذّای احتوالی

3

اصَل هٌْذسی هالی

3

ًظریِ صف

3

ًظریِ ٍ کاربرد پایایی

3

سویٌار

2

برًاهِ ریسی ٍ زهاًبٌذی پرٍشُ

3

پایاى ًاهِ

6

ًظریِ فازی ٍ کاربرد ّای آى

3

دادُ کاٍی ،هذل ّا ،الگَریتن ّا ٍ کاربردّا

3

برًاهِ ریسی خطی

3

هباحث هٌتخب در بْیٌِ سازی سیستن ّا

3

برًاهِ ریسی عذد صحیح

3

درسی از دیگر گرایش ّا(تصوین گیری)...

3

برًاهِ ریسی غیر خطی

3

برًاهِ ریسی پَیا

3

*اخذ حذاقل  3درس اس بین دروس سیز*

*اخذ حذاقل  1درس اس بین دروس سیز*

جذول ارائه دروس پیشنهادی

دروس تخصصي انتخابي

*تزم اول*

*سهینه سیستن های تولیذ*

طراحی آزهایش ّا

3

اخذ حذاکثز 3درس اس بین دروس سیز

طراحی سیستوْای صٌعتی

3

ًظریِ تَالی عولیات

3

ًظریِ تَالی عولیات

3

طراحی سیستن ّای تَلیذی اتَهاتیک

3

هٌْذسی فاکتَرّای اًساًی

3

*تزم دوم*

ًظریِ صف

3

*سهینه تحقیق در عولیات*

برًاهِ ریسی غیر خطی

3

اخذ حذاکثز  3درس اس بین دروس سیز

هٌْذسی فاکتَرّای اًساًی

3

بْیٌِ سازی ترکیبی

3

*تزم سوم*

شبیِ سازی کاهپیَتری،هذل سازی ٍ بْیٌِ سازی

3

تصوین گیری با هعیارّای چٌذگاًِ

3

ًظریِ شبکِ

3

اصَل هٌْذسی لجستیک ٍ زًجیرُ تاهیي

3

ًظریِ تصوین گیری

3

سویٌار

2

ًظریِ گراف

3

*تزم چهارم*

شبکِ ٍ هکاى گسستِ

3

برًاهِ ریسی غیرقطعی

3

ًظریِ بازی ّا

3

پایاى ًاهِ

جوع واحذها 33:واحذ

*انتخاب دروس جبزاني بز عهذه گزوه آهوسشي هوسسه هي باشذ*.
*روش تحقیق جبزاني نیش بایذ گذرانذه شود*

6

