به نام خدا

کد رشته

دانشگاه آزاد اسالهی واحد شهریار

250

رشته ههندسی صنایع-سیستن های کالن
هقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
نام درس

تؼذاد واحذ

جوغ

نوع درس

تزم اٍل
تحقیق در ػولیات

3

جبزانی

آهار ههنذسی

3

جبزانی

هذلساسی پویایی های سیستن

3

تخصصی الشاهی

انزصی و هحیط سیست

3

تخصصی انتخابی

 9واحذ

تزم دٍم
بزناهه ریشی ریاضی

3

تخصصی الشاهی

هبانی اقتصاد انزصی و سیستن ػزضه انزصی

3

تخصصی انتخابی

نظزیه تصوین گیزی

3

تخصصی الشاهی

ههنذسی سیستن

3

تخصصی الشاهی

 12واحذ

تزم سَم
هباحث هنتخب در سیستن های کالى

3

تخصصی انتخابی

اقتصاد هنابغ فناپذیز

3

تخصصی انتخابی

هذیزیت نوآوری و فناوری

3

تخصصی انتخابی

سوینار

2

تخصصی

 11واحذ

 6واحذ ػولی

تزم چْارم
پایاى ناهه

6

-

گسیدهای از نکات و هوارد آهوزشی که دانشجو هکلف به رعایت آنها هیباشد.
 -1داًشجَیاًی کِ درس «اًذیشِّا ٍ ٍصایای اهام (رُ)» را در هقطغ کارشٌاسی یا کارداًی ًگذراًذُاًذ ،بایذ درس هذکَر را اخذ ًوایٌذ.
 -2داًشجَ پس اس اًتخاب پایاىًاهِ ،تا سهاًی کِ آى را بِ پایاى ًزساًذُ ،هَظف است بزاساس تقَین داًشگاّی ٍ حذاکثز تا پایاى
ّفتِ دٍم ّز ًیوسال تحصیلی ،آى را اخذ ٍ توذیذ ًوایذ.
 -3حذاکثز اهکاى اخذ دٍ ػٌَاى درسی تا سقف ٍ 6احذ با درس پایاىًاهِ ،در تزم آخز ٍجَد دارد.
 -4سقف اخذ درس بصَرت هیْواى ّوشهاى(هادُ  )24حذاکثز ٍ 6احذ درسی ٍ ،فقط در یک ًیوسال هیباشذ.
ً -5وزُ قبَلی کلیِ درٍس(اػن اس اصلی ٍ جبزاًی)  12هی باشذ .داًشجَیی کِ هؼذل ٍی کوتز اس  14باشذ ،هشزٍط هحسَب هیگزدد.
 -6داًشجَ هیتَاًذ پس اس گذراًذى کلیِ ٍاحذّا ٍ قبل اس دفاع ،جْت ارتقای هؼذل حذاکثز ٍ 10احذ را طی یک ًیوسال تکزار ًوایذ.
 -7درٍس جبزاًی حتواً هیبایست در ًیوسالّای اٍل یا دٍم تحصیلی اخذ ٍ گذراًذُ شَد.
 -8داًشجَ در ّز ًیوسال تحصیلی بایذ حذاقل ٍ 8احذ ٍ با ًظز گزٍُ حذاکثز تا ٍ 14احذ درسی را اًتخاب ًوایذ.
 -9درٍس تخصصی بِ تشخیص گزٍُ اس بیي درٍس تخصصی – اًتخابی ارائِ هی شَد.
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