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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 عيصنامهندسي  يليالت تکميتحص مشخصات کلي دوره

 مقدمه -الف

الش مضاعف جهت مناسب و ت يزير، لزوم برنامه ريژه در چند دهه اخيع و روز افزون علوم مختلف در جهان به ويرشد سر

 يهاتيو استفاده مطلوب از خالق يباورسازد. بدون شک خوديم يرا ضرور يو صنعت يگسترده علم يهاشرفتيبا پ يهماهنگ

 يزير قت با برنامهيتوانند مثمرثمر واقع شوند و در حقيمن راستا ياست که در ا ين عواملياز مهم تر يمل يهاو ثروت يانسان

 .شرفت کشور گام نهاديو پ ير ترقيتوان در مسيممناسب و استفاده از ابزار و امکانات موجود 

، يپنج سال اول تا پنجم توسعه اقتصاد يهاژه در برنامهيو به و يانقالب اسالم يروزيدر کشور ما خوشبختانه بعد از پ

ان شده و يج نمايج مثبت آن به تدريمختلف صنعت صورت گرفته است که نتا يهادر بخش يقابل توجه يهايگذارهيسرما

ها يذاره گياست سرما يهيشتر به ثمر برسد. بدينده بيآ يهارود که در ساليمد يتوسعه، ام يهانظر به روح حاکم در برنامه

اه مدت ممکن است در کوت يو نه انتقال آن گردد. گرچه انتقال فناور يد فناوريجاد بستر مناسب به منظور توليد صرف ايبا

 در دراز مدت مشکالت را حل نخواهد کرد. يکارساز باشد ول

 يتوجه کاف است، بدون يانقالب اسالم يکه از اهداف واال ياستقالل و خود کفائ يو حرکت به سو يتشرفت صنعيد پيبدون ترد

شرفته يپ يدانش و استفاده از فناور ين سطح و پژوهش در مرزهايسر نبوده و تحقق انجام آموزش در باالتريقات ميبه امر تحق

نيازمند  ،هاي بعديل مختلف مطالعات اوليه، طرح، اجرا و کنترلهر پروژه در مراح ي، اجرادر اين راستاد. ينمايمجاب يرا ا

ين اآموختگان دانشجذب  ارائه شده ازمي باشد. آمارهاي  آموزش در سطوح مختلفبرنامه ريزي مناسب و استفاده مطلوب از 

شان را ن يليالت تکميآموزش در مقاطع تحص يواالاهميت  ،و ارگانهاي دولتي و بخش خصوصي هامجموعه بوسيله وزارتخانه

 دهد. مي

قاء در ي الزم براي ارتهاگروه فني و مهندسي شوراي عالي برنامه ريزي با اتکال به خداوند متعال و با اميد به فراهم شدن زمينه

سي هازمينه آموزش س  يهاه برنامهين در تهيش يات پيجرببا ت و ي فني و مهند سي مجموع   يدر سا  ه، اقدام به بازنگري کلي و ا

سته از  يشا  تيت را مشارکت و حما يشرط موفق و  هنمود (دکتراارشد و   يع )مقاطع کارشناس  يصنا مهندسي   يليتکم تاليتحص 

شگاهها در ارائه ا  سترش مراکز تحق ي، تقوهان دورهيجانب دان س يقاتيت و گ صنعت و ارت   يس مراکز تحقي، تا سعه در  باط ق و تو

است که در   يباشد، لکن ضرورت  يمگرچه دشوار   ين سطح از علم و فناور يبه باالتر يابيداند. دست يمنسجم آنها با دانشگاهها م  

عتقاد طرف و اکيآن در مقاطع مختلف بوده است، از   ييخ شاهد بروز شکوفا  يدرخشان جوانان کشور، که تار   يهااده استعد يسا 
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 ينده ايه درآد آنکيد. به امينمايمسر  يم يگر به سادگ يدات خود از طرف ديت توليفيبه ضرورت ارتقاء ک  يق مراکز صنعت يعم

 م.يباش ين در علوم و فناوريک مجدداً شاهد زعامت مسلمينزد

  وابسته  يهارشته  يع و برخيصنا  يس ارشد مهند  يکارشناس   ين دوره بازنگرياز آخر يشدن مدت زمان طوالن  يبا توجه به سپر 

س  دکتران يو همچن شد ر يک طرف، در عيع از يصنا  يمهند س ن حال ر صو يدر دن يوز افزون علوم مهند  بيا و به فراخور آن ت

شته  س يجد يهار س   يهاستم يس  يد از جمله مهند س يري، مديمال يسالمت، مهند رچه کپايو  يگر، بازنگري، از طرف ديت مهند

ا ينمعتبر د يق آموزش در دانشگاهها يدق ين امر، ضمن بررس  يانجام ا يرسد. برا يبه نظر م يضرور  هان دورهيا يبازنگر يساز 

ص   يبا نظرخواه ص سع ياز متخ ضعف   ين  سخگو  يقبل يهاشد تا نقطه  ص    ين يبرطرف و پا ص قابل ارائه  ياز کشور به خدمات تخ

سط دانش  س تو سا    يهاسه با دوره ين حال در مقايع بوده و در عيصنا  يآموختگان مهند شابه  شگاهها يم ا نقاط يمعتبر دن ير دان

شد. دوره    يشتر يقوت ب شته با س    يهادا شنا شد و   يکار ضر در مقا  دکتراار  يريپذانعطاف يخود دارا يقبل يهاسه با دوره يحا

ست   يب سترده   ينده و همچنيآ يشرفتها يتا بتواند با پ شتر ا ضاء دامنه گ سل  يان ار ستا گرد يمخاطب يهاقهياز  گر يد. از دن هم را

قا يا ياي مزا با دوره ين دوره در م و  کترادک ي بدون تفک  يليالت تکميمقطع تحصهههن دروس در ييف و تعيتعر يقبل يها سهههه 

 آورد.يان فراهم ميدانشجو يتوانمند ييشکوفا يرا در راستا يشتريکه حق انتخاب ب ارشد است يکارشناس

 ،يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت کوشسخت و ختهيفره انيدانشجو و استادان شمندان،ياند همت به رياخ يهاسال در خوشبختانه

 شورک مبتالبه و ازين مورد و ياساس يمحورها به هاستميس و عيصنا يمهندس دانش کشور، يعال آموزش موسسات و هادانشگاه

 دفمنده يهارشته و هاشي، گراهانهيزم به روزآمد و سرآمد يهاتخصص به يده وسعت و يبخش عمق با و داشته ستهيشا يتوجه

 يهاوزهح در يريچشمگ رشد رياخ يسالها يط زيعز ياسالم رانيا که است يهيبد و پرواضح. است پرداخته شده يزيربرنامه و

 کامالً و متنوع يهانهيزم در يفناور ديتول آستانه به خود توسعه و بلوغ از يفصل عنوان به اکنون هم و است داشته گوناگون يعلم

 ،يسامانده ،يرگريتدب ،يورزشهياند در هاستميس و عيصنا يمهندس نقش که است آشکار ان،يم نيا در و. است دهيرس ياگسترده

 به .است نندهک نييتع و حساس اريبس کشور يخدمات و يصنعت ،ياقتصاد توسعه خيتار از يزمان برهه نيا  يمهندس و تيريمد

 و ونمره يفناور و پژوهش علم، يهاعرصه در يجهان يترازها و هانصاب به ياسالم رانيا يعلم گاهيجا يارتقا و توسعه نيقي

 راکزم در ديام و ريتدب با که است يختگانيفره و يعلم نخبگان شمندان،ياند  ارزشمند و مستمر مجدانه، يهاتالش ونيمد

 .کننديم ينيآفرنقش زيعز رانيا شتريب يعلم ييشکوفا و رشد در يپژوهش و يآموزش

ص  برنامه نکهيا بر نظر شته  يليتکم التيتح س  ر س    يهاشامل دوره  عيصنا  يمهند شنا شد و   يکار  گرفتن رنظ در با دکتراار

 نيآئ درآن مندرج يهاتبصره  و مواد ذکر از است،  شده  يبازنگر ن ويتدو يزير برنامه يعال يشورا  مصوب  يهادوره نامهنيآئ

 .است شده يخودار نامه



 

4 

شگاه  يشنهاد ير پييضرورت دارد هرگونه تغ  صات   "در  يدان شخ صل    و برنامه ،يکل م  يليتکم التيص تح دوره دروس سرف

 متبوع وزارت يدرس  يزيبه دفتر برنامه ر دانشگاه  صالح يمراجع ذ گذر ازپس از  "عيصنا  يمهندس ( دکترا و ارشد  يکارشناس  )

 .رديو اظهار نظر قرار گ يربط مورد بررسيذ يته و گروه تخصصيشود تا در کمارسال 

 

 

 ارشد يدوره کارشناس -ب

 هدفف و يتعر -1

 ي، کاربرديدروس نظر ين دوره، شامل تعدادي. اآموزش عالي است يو پژوهش يآموزش يهادورهاز يکي ارشد  يدوره کارشناس

در  جهت درک و توسعه آنچه ينه کافيباشد که زميع ميصنا يش اطالعات متخصصان مهندسيجهت افزا يقاتيو برنامه تحق

الزم جهت  يياست که توانا يتربيت افرادن دوره ياهدف آورد. يگذرد را فراهم ميمن رشته در زمان حال يدانش در ا يمرزها

آموختگان ش مربوطه را داشته باشند. ضمناً دانشينه گرايدر زم يتيريمد يهاستميس يو نظارت بر اجرا ينه سازي، بهيزيربرنامه

 هستند.شوند را دارا يمنه حرفۀ خود با آن مواجه يزمرا که در  يجهت حل مسائل يکاف يتقاين دوره توان تحقيا

 ر است:يز عيصنا يمهندس يهاشيگرا( 9) نهع متشکل از يصنا يارشد مهندس يدوره کارشناس

 

 لجستيک و زنجيره تامين - 3 هاي سالمتسيستم - 2 هاسازي سيستمبهينه - 1

 مديريت مهندسي - 6 يمال مهندسي - 5 هاي کالنسيستم - 4

 هاي اطالعاتييستمس - 9 مديريت پروژه - 8 وريبهرهکيفيت و  - 7

 

 يواال يهاتوان و هاتالش انگرينمارود يمختلف انتظار م يهاشيع در گرايصنا يارشد مهندس يآموختگان دوره کارشناساز دانش

 اقتصاد و تخدما صنعت، يستميس و ينديفرا يهاچالش واکافت و ييشناسا در يجد ياثر ييسو از بوده، کشور عيصنا يمهندس

 نينو يهادستاورد به ،يستميس ينگرش و يطراح با و تيريمد و يمهندس هنر و دانش قيتلف با گريد يسو از و داشته، کشور

 گشاره و دتريپرام تر،پردرخشش يتعال و رشد يرهايمسدر  و دهيازي دست آن دانش يمرزها و  هاستميس و عيصنا يمهندس

  . دنرگام بردا

 شکل نظام طول دوره و -2

 باشد.يمارشد  ين نامه کارشناسييم، مطابق آطول دوره و شکل نظا

 يو پژوهش واحدهاي درسيتعداد  -3
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 ر است:يواحد و به شرح ز 32ارشد  يدوره کارشناس يو پژوهش يدرس يتعداد واحدها

 واحد 12ا ي 9: يالزام يدروس تخصص -

 واحد 15ا ي 12: يانتخاب يدروس تخصص -

 واحد 2نار: يسم -

 واحد 6ان نامه: يپا -

 دوره سال اول در دانشجو، مهارت اي دانش کمبود رفع يبرا آن گذراندن هستند که يسودر) يدروس جبران -

شنهاد استاد يپ بهش، يبرنامه هر گرا ين دروس از جدول دروس جبراني. انتخاب ااست يضرور مربوط يليتحص

وابط و وفق ض دروسن يا يسقف تعداد واحدها است. يليالت تکميته تحصيا شورا/کمي يآموزش گروه دييراهنما و تأ

 (.دشوينم محاسبه کل و مسالين نيانگيم در يجبران دروس نمرهاست.  يقات و فناوريمقررات وزارت علوم، تحق

 

 ارشد يکارشناس دوره در يدرس يواحدها اخذ نحوه -4

ق ن مطابيچنمختلف و هم يشهايگرا يد طبق جداول دروس ارائه شده برايارشد با يدوره کارشناس يبرا يدرس ياخذ واحدها 

 ر باشد.يز يبندها

اخذ  عيصنا يمهندس يهاشير گرايخود را از سا يانتخابدرس ک يحداکثر تواند يدانشجو م ارشد يدر دوره کارشناس .1

 د.ينما

 د.ياخذ نما مباحث منتخبدرس ک يحداکثر تواند يدانشجو م ارشد يدر دوره کارشناس .2

 اخذ شود. يه عنوان درس جبرانتواند بينم يدرس گذارنده شده در دوره کارشناس .3

 مسال دوم ارائه و اخذ شوند.يا حداکثر در نيمسال اول و يدر ن يا دروس جبرانياست درس  يضرور .4

بايستي قبل از ارائه در شوراي گروه کارشناسي ارشد سيالبس و محتواي مطالب هر درس مباحث منتخب هر گرايش  .5

 ذيربط طرح و به تصويب رسيده باشد. 

 

 دکتراج: دوره 

 ف و هدفيتعر -1
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هنگ از هما ياانجامد و مجموعهيمدرک م ين رشته به اعطاياست که در ا يلين مقطع تحصيع باالتريصنا يمهندس دکترادوره 

 ييتوانا ع ويصنا ينه مهندسيدر زم يدانشجو به مباحث علم يابياست که موجب احاطه و دست يو آموزش يپژوهش يهاتيفعال

 ن رشته خواهد شد.يدانش در ا يشرفت و گسترش مرزهاي، کمک به پي، نوآوراو در انجام پژوهش

 طول دوره و شکل نظام -2

شود. دوره شامل دو يمشخص م يقات و فناورين و مقررات وزارت علوم، تحقيع بر طبق قوانيصنا يمهندس دکتراطول دوره 

 است. يو پژوهش يمرحله آموزش

ان يپس از پا يخواهد بود. مرحله پژوهش يآن واحد يمسال و نظام آموزشيهار نچ يحداکثر طول مدت مجاز مرحله آموزش

 ابد.ييت در دفاع از آن خاتمه ميو موفق ين رساله پژوهشيت در امتحان جامع شروع و با تدوياست که با موفق يمرحله آموزش

 دکترا يرش دانشجويط پذيشرا -3

 دوره خواهد بود. يو دانشگاه مجر يقات و فناوريم، تحقرش طبق ضوابط و مقررات وزارت علويط پذيشرا -3-1

ا ي ياز مقاطع کارشناس يکيع شرکت کنند که حداقل دانش آموخته در يصنا يمهندس دکتراتوانند در دوره يم يکسان -3-2

 ع باشند.يصنا يته مهندسيمصوب کم يهاارشد در رشته يکارشناس

 يبرنامه و مقررات دوره آموزش -4

 يه آموزشبرنام -4-1

 يبرانباشد. دروس جيم يو تخصص يع متشکل از دو گروه درس جبرانيصنا يمهندس دکترادوره  يآموزش يهايازمندين -4-1-1

ده باشد و يگذران دکتراد قبل از ورود به دوره يع است که دانشجو حتما بايصنا يارشد مهندس يکارشناس يهمان دروس تخصص

 بگذراند. دکتراپس از ورود به دوره  دکترا دوره يواحد آموزش 18ا خارج از ي

که  ييهاشود. درسيمشخص م يواحد است که از مجموعه دروس تخصص 18 يدوره آموزش يدرس يتعداد واحدها -4-1-2

 رد.يتواند در برنامه دانشجو قرار گيارشد گذرانده باشد نم يدانشجو در دوره کارشناس

ود را خ ين زمان ممکن برطبق مقررات دانشگاه، استاد راهنمايترخود در کوتاه ليدانشجو موظف است با شروع تحص -4-1-3

الت يتحص تهيب شورا/کميه و به تصويتاد راهنما تهر نظر اسيو برنامه دروس دانشجو ز يقاتينه تحقيات و زميد. کليانتخاب نما

 رسد. يدانشکده م يليتکم

دانشجو  يراب يدانشکده، دروس جبران يليالت تکميتحص تهيب شورا/کميصوا نظر استاد راهنما و ت، بيدر موارد ضرور -4-1-4

 ها را بگذراند.آن يگردد که دانشجو موظف است در مرحله آموزشين مييتع



 

7 

ن نامه دوره يمطابق آئ يان نامهير موارد آئيو سا ين ثبت نام در هر ترم، نمره قبولي، قوانيطول مجاز دوره آموزش -4-1-5

 خواهد بود. يزيربرنامه يعال يورامصوب ش دکترا

 آزمون جامع -4-2

 يو شفاه يد در آزمون جامع که به صورت کتبيت گذرانده باشند بايخود را با موفق يه دروس مرحله آموزشيکه کل يانيدانشجو

 ند.يگردد شرکت نمايبرگزار م

 يآزمون جامع کتب

 باشد.يمتوسط دانشجو  يحد دروس تخصصوا 12منوط به گذراندن حداقل  يامتحان جامع کتب يبرگزار -

 يليالت تکميتحصته يکمشورا/د ييشنهاد استاد راهنما و تأيکه به پ است يمواد امتحان جامع مشتمل بر حداقل سه ماده درس -

 تواند در آن شرکت کند.يشود و دانشجو حداکثر دو بار مين مييدانشکده تع

 ست.گروه الزم ا يليالت تکميته تحصيد کمييه وجود نداشت، تأدانشکد يليت تکماليته تحصيکمشورا/توجه: اگر 

 يآزمون جامع شفاه

 يلمع يهاتيها و قابلي، سنجش توانمنديت در آزمون جامع کتبيپس از موفق يجلسه امتحان جامع شفاه يهدف از برگزار

خذ ها را اکه دانشجو آن يليت تکمالين آزمون براساس دروس تحصيو انجام رساله است. ا دکتراادامه پژوهش  يدانشجو برا

 يزيربرنامه يعال يآزمون مطابق دستورالعمل مصوب شورا يط برگزاريات و شرايت پشت سر گذاشته است. جزئيکرده و با موفق

 است.

 يبرنامه و مقررات دوره پژوهش

 يدوره پژوهش يتعداد واحدها ن رساله خواهد شد.يرفته شدن در امتحان جامع، دانشجو وارد مرحله پژوهش و تدويپس از پذ

 واحد است. 18

 د مشاورياستاد راهنما و اسات -5-1

ا صاحبنظران و محققان ي يات علميه يگر از اعضاير نظر استاد راهنما و حداکثر دو نفر ديز يپژوهش يهاتيفعال -5-1-1

شنهاد استاد يپژوهش دانشجو باشند که به پد از صاحبنظران موضوع يد بايشود. اساتيعنوان استادان مشاور انجام مبرجسته به

از  دکترادوره  يتوانند در چارچوب مقررات کليد مشاور ميشوند. اساتين مييتع يليالت تکميتحص تهيشورا/کمد ييراهنما و تا

 ز انتخاب شوند.يصنعت ن

 يه طرح پژوهشيته -5-2

ن در امتحا يله کند و پس از قبوينظر استاد راهنما تهخود را با  يپژوهش طرح يدانشجو موظف است در دوره آموزش -5-2-1

 برساند. يليالت تکميتحص تهيب شورا/کميجامع به تصو
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 تهيدر امتحان جامع خواهد بود. شورا/کم يماه پس از اعالم قبول 3حداکثر  يب طرح پژوهشيتصو يمهلت دانشجو برا -5-2-2

 واهد نمود.خ يريگميد مهلت او تصمينسبت به تمد يليالت تکميتحص

به  يليتکم التيته تحصيشورا/کم يه خود برابر رايدر طرح اول يرات اصولييتواند تغيکبار مي يدانشجو حداکثر برا -5-2-3

 عمل آورد.

 قات و دفاع از رسالهيل تحقيمراحل تکم -5-3

اد راهنما به اطالع استمکتوب  يقيک گزارش تحقي يشرفت خود را طيجه پيکبار نتيدانشجو موظف است حداقل هر سه ماه  .1

 برساند.

قات خود را قبل از ارائه رساله به ياز تحق يا قسمتيجه تمام و ي، نتيا خارجي يد در دو کنفرانس داخليدانشجو حداقل با .2

 د.يافت نمايدر يليا تکمي يد و نظرات اصالحيدانشکده ارائه نما

 يقبل از ارائه رساله ضرور يا خارجي يه دار داخلينما معتبر و ياز مجالت علم يکيدر  يقيک مقاله تحقيانتشار حداقل  .3

 است.

کده به دانش يابيارز يده باشد برايد استاد راهنما رسييمراحل فوق دانشجو دو نسخه از رساله خود را که به تا يپس از ط .4

 دهد.يارائه م

 ياريه دانشها حداقل با مرتبفر از آنک نيکه  يات علميه يا گروه، دو نفر از اعضايدانشکده  يليالت تکميتحص تهيشورا/کم .5

 ق باشد را با مشورت استاد راهنما از صاحبنظرانيا تحقيس يسه سال سابقه تدر يدارا ياريحداقل با مرتبه استاد يگريو د

 د.ينمايکننده و ممتحن رساله انتخاب ميدر رشته مربوطه بعنوان بررس يعلم

رساله نظر  قيست حداکثر ظرف مدت دو ماه با مطالعه دقيبايد مينمايا واگذار مهکه شورا به آن يتيدو نفر مذکور با مسئول .6

 ند:ير اعالم نمايخود را در سه مورد ز

 .قبول و آماده دفاع است .1

 .اصالحات آماده دفاع است يبول و با کمق .2

 .دارد يو کل يرات اساسيياز به تغين .3

 ه و با مشورتيکنندگان اول ياز طرف بررس يافتيجو با اصالحات درو در مورد دوم دانش در مورد اول رساله آماده دفاع است

 يرات اصولييشتر، تغيقات بيد با تحقيد. در مورد سوم دانشجو باينماياستاد راهنما نواقص رساله را برطرف و آنرا آماده دفاع م

 د.يبه دانشکده ارائه نما نيمجدد توسط ممتحن يبررس يبرارا در رساله خود بوجود آورد و آن را دوباره  يو اساس

 رد.يگيت داوران صورت مأياز طرف استاد راهنما در حضور ه د آنيين و تأيدفاع از رساله پس از تدو .7

 ر است:يت داوران به شرح زأيب هيترک
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 ت داورانأيس هياستاد راهنما به عنوان رئ .1

 دانشکده يليالت تکميتحص تهيد مشاور با انتخاب شورا/کمياز اسات يکي .2

 (5نفر ممتحن رساله )موضوع بند دو  .3

 يکيا يق، يا تحقيس يا سه سال سابقه تدريو  ياريحداقل با مرتبه استاد يات علميه يدو نفر از اعضا .4

الت يحصت تهيب شورا/کميگر با تصويو موسسات د ها، از دانشگاهدکترااز محققان برجسته با درجه 

 دانشکده. يليتکم

ه در يدييأن برگه تيد مشاور برسد و همچنياتد استاد راهنما و اسييد به تأيانشجو باحت مطالب رساله دو ص يت علميفيک .8

 ن صفحات رساله درج شود.ينخست

دانشکده  يليمالت تکيتحص تهيب شورا/کميمشورت استاد راهنما و تصوس شورا است که با يت داوران بر عهده رئأيل هيشکت .9

 ل شود.يست تشکيبايدفاع م يرساله برا ماه پس از آماده شدنکيانجام خواهد شد و ظرف 

 د:ينماير اعالم نظر ميت پس از شور در سه مورد زأيأت داوران ارائه و هيرساله آماده دفاع در حضور ه.10

 را دارد.  دکترات احراز دانشنامه يالف( قبول و صالح

 را دارد. دکتراامه ت احراز دانشنياز مجدد به دفاع، صالحيب( با انجام اصالحات ارائه شده و بدون ن

 شود.يم يريگميو دفاع مجدد، تصم يرات و اصالحات اساسييج( پس از انجام تغ

گر پس از انجام يکبار دي ياست و در مورد ج، دانشجو حداکثر برا يمثبت حداقل چهار نفر ضرور يدر مورد الف و ب را.11

ن مدت از حداکثر مجاز ينکه ايفاع کند. مشروط براتواند ديات داوران ميه ياز سو يشنهاديرات الزم پيياصالحات و تغ

 ل تجاوز نکند.يدوران تحص

ر م الزم ديات داوران طبق مقررات تصميت، هيو دفاع، در صورت عدم موفق يشنهاديرات پييپس از انجام اصالحات و تغ.12

 اخذ خواهد نمود.  دکترامورد دادن درجه معادل 

 

 عيصنا يمهندس يليالت تکميتحص يهادروس دوره يگذارشماره نحوه  -د

از  IEاول  حرفاز دو  پس رقم سوم .است حرف و عدد 6متشکل از  عيصنا يافته به دروس رشته مهندسياختصاص  شماره

ارشد عدد  يکارشناس يهادوره ين رقم براي. ادر نظر گرفته شده استن رشته يدر ا يليمقطع تحص نشانگربه عنوان سمت چپ 

 4الزم به ذکر است براي دروس جبراني اين عدد  است. (6000)کدهاي سري  6عدد  دکتراو دوره ( 5000)کدهاي سري   5

ش يگرا ز شماره درس درين پنجم و ششم د. دو رقم ينمايش مربوطه را مشخص ميگراشناسه از سمت چپ،  چهارم است. رقم

 عيناص يرشته مهندس يليالت تکميتحص يهاهدروس دور يدر نظر گرفته شده برا يشماره گذار 1 -1. در جدول استمربوطه 
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 يهاوس دورهتواند دريدانشجو م يليالت تکميته تحصيد شورا/کمييشنهاد استاد راهنما و تأيبه پ دکترادر دوره  .ندارائه شده ا

 9عدد  زهاي مختلف ابراي کدگذاري دروس مشترک بين گرايش د.يز اخذ نمايارشد را که قبالً نگذارنده باشد ن يکارشناس

 .شوداستفاده مي از سمت چپ چهارم حرفبعنوان 

 عيصنا يرشته مهندس يليالت تکميتحص يهادروس دوره يشماره گذار -1-1جدول 

 

 

 فصل دوم

 گرايش مقطع تحصيلي
 کد تخصيص يافته

 تا از

 کارشناسي ارشد مهندسي صنايع

 هاسازي سيستمبهينه IE5001 IE5099 

 هاي سالمتسيستم IE5100 IE5199 

 لجستيک و زنجيره تامين IE5200 IE5299 

 هاي کالنسيستم IE5300 IE5399 

 يمال مهندسي IE5400 IE5499 

 مديريت مهندسي IE5500 IE5599 

  وريبهرهکيفيت و IE5600 IE5699 

 مديريت پروژه IE5700 IE5799 

 اطالعاتيهاي سيستم IE5800 IE5899 

 IE6001 IE6999  مهندسي صنايع دکترا
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 ن دروسيبرنامه و عناو
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تحصيالت تکميلي  هايگرايشالف: 

 و دکترا( ارشد يکارشناس)

 مهندسي صنايع
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 -عيمهندسي صنا ، دکترا(کارشناسي ارشدتحصيالت تکميلي ) -2-1

 هاستميس يسازنهيبه

 يالزام ي. دروس تخصص1-1-2جدول   

 فيرد نام درس کد درس تعداد واحد

 راهنما استاد نظر با زير دروس بين از درس سه کثرحدا ذاخ

3 IE5910 1 تحليل آماري چند متغيره 

3 IE5001 2 هاي صنعتيطراحي سيستم 

3 IE5913 3 طراحي آزمايش ها 

3 IE5914 4 هاي احتماليفرايند 

3 IE5002 5 نظريه صف 
 ک درس از بين دروس زير با نظر استاد راهنماياخذ حداقل 

3 IE5903 6 برنامه ريزي خطي 

3 IE5905 7 برنامه ريزي عدد صحيح 

3 IE5906 8 برنامه ريزي غير خطي 

3 IE5902 9 برنامه ريزي پويا 
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 يانتخاب ي. دروس تخصص2-1-2جدول   

 فيرد نام درس کد درس تعداد واحد

 ديتول يهاستميس نهيزم

 حداکثر سه درس از دروس زير اخذ شوند:

3 IE5003 1 نظريه توالي عمليات 

3 IE5004 2 هاي توليدي اتوماتيکطراحي سيستم 
3 IE5919 3 مهندسي فاکتورهاي انساني 

3 IE6005 4 برنامه ريزي توليد 

3 IE6006 5 هاي برنامه ريزي و کنترل ساخت و توليدسيستم 

3 IE6007 6 هاي توليدي انعطاف پذيرسيستم 

3 IE6008 7 توليد هاي ساخت وسيستم 

3 IE6009 8 هاي کامپيوتري يکپارچه توليدسيستم 

3 IE6010 9 برنامه ريزي توسعه صنعتي و فناوري 
 زمينه تحقيق در عمليات

 حداکثر سه درس از دروس زير اخذ شوند:

3 1E5011 10 بهينه سازي ترکيبي 
3 IE5912 11 سازيسازي و بهينهسازي کامپيوتري: مدلشبيه 
3 IE5922 12 نظريه شبکه 
3 IE5921 13 گيرينظريه تصميم 

3 IE5012 14 نظريه گراف 
3 IE5013 15 شبکه و مکان گسسته 

3 IE5907 16 برنامه ريزي غير قطعي 

3 IE6014 17 هاي پتريشبکه 

3 IE5920  18 هابازينظريه 

3 IE6015 19 کنترل بهينه 
 مشترک در هر دو زمينه

 زير اخذ شوند: حداکثر سه درس از دروس

3 IE5901 20 اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تامين 

3 IE5915 21 مديريت درآمد و تقاضا 

3 IE5016 22 هاي اطالعاتمهندسي سيستم 
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3 IE5909 23 بيني و آناليز سريهاي زمانيپيش 

3 IE5900 24 اصول مهندسي مالي 
3 IE5923 25 نظريه و کاربرد پايايي 
3 IE5908 26 امه ريزي و زمانبندي پروژهبرن 
3 IE5924 27 نظريه فازي و کاربردهاي آن 

3 IE5925 28 ها و کاربردهاها، الگوريتمکاوي: مدلداده 
3 IE5098 29 هاسازي سيستممباحث منتخب در بهينه 
3 IE5099 30 ها*درسي از ديگر گرايش 
3 IE6098 31 1 هاسازي سيستمدر بهينه مباحث پيشرفته 

3 IE6099 32 2 هاسازي سيستمدر بهينه مباحث پيشرفته 
1 IE6997 33 1 دکترا سمينار 
1 IE6998 34 2 دکترا سمينار 

1 IE6999 35 کارگاه محاسبات پيشرفته 
 *: )با پيشنهاد استاد راهنما و تائيد کميته تحصيالت تکميلي دانشکده(

ميته يد کو تائ ي دانشجوي کارشناسي ارشدپيشنهاد استاد راهنمابا ( دکترا)دروس  6000داراي کدهاي سري دروس 

 تواند جزء دروس تخصصي انتخابي دانشجوي کارشناسي ارشد محسوب شود.تحصيالت تکميلي دانشکده مي
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 -عيمهندسي صنا ، دکترا(کارشناسي ارشدتحصيالت تکميلي )-2-2

 سالمت يهاستميس

 ي. دروس جبران1-2-2جدول   

 فيرد نام درس کد درس احدتعداد و

2 IE4100 1 هاي سالمتآشنايي با سيستم 
2 IE4101 2 هاي بهداشتيآمار زيستي و شاخص 

2 IE4102 3 شناسي و طراحي تحقيقروش 

 

 يالزام ي. دروس تخصص2-2-2جدول   

 فيرد نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5100 1 هاي تحقيق در عمليات براي سالمتمدل 

3 IE5101 2 بهبود فرآيند و کيفيت در سالمت 

3 IE5102 3 انفورماتيک در سالمت 

2 IE5103 4 سازي داده محور در سالمتمدل 

0.5 IE5104 5 1هاي سالمت کارورزي مهندسي سيستم 

0.5 IE5105 6 2هاي سالمت کارورزي مهندسي سيستم 
 

 يانتخاب ي. دروس تخصص3-2-2جدول 

 فيرد نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5106 1 هاي سالمتاستانداردها و معيارهاي ارزيابي سيستم 
3 IE5107 2 کاوي در سالمتداده 
3 IE5108 3 هاي خبره در سالمتسيستم 
3 IE5109 4 شبکه و مکان گسسته در سالمت 

3 IE5110 5 سازيسازي و بهينههاي سالمت: مدلسازي کامپيوتري سيستمشبيه 
3 IE5111 6 مباحث سيستمي در فناوري رباتيک در سالمت 
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3 IE5112 7 هاي سيستم در سالمتمدل سازي پويايي 
3 IE5113 8 هاي احتمالي در سالمتمدل 

3 IE5114 9 گذاري و تدوين راهبرد در سيستم سالمتسياست 

3 IE5115 10 هاي سالمتمديريت ريسک در سيستم 

3 IE5116 11 هاي سالمتبازي کاري در سيستم 
3 IE5117 12 هاي سالمتمديريت زنجيره تأمين براي سيستم 
3 IE5118 13 هاي اجتماعي در سالمتواکافت شبکه 

3 IE5119 14 هاي بيزينظريه و شبکه 
3 IE5120 15 هاي آماري پيشرفته در سالمتروش 
3 IE5121 16 مهندسي فاکتورهاي انساني در سالمت 
3 IE5122 17 هاي سالمترآمد و تقاضا در سيستممديريت د 

3 IE6123 18 هاي سالمتهاي پيشرفته و رباتيک در سيستمفناوري 
3 IE6124 19 هاي سالمتتصميم گيري در سيستم 
3 IE6125 20 هاي سالمتمسيريابي و لجستيک در سيستم 
3 IE6126 21 هاي سالمت همراهسازي سيستممدل 

3 IE6127 22 ني در سالمتهاي پيش بيمدل 
3 IE6128 23 هاي گردشگري سالمتها و مدلنظريه 
3 IE6129  24 در سالمت اشيااينترنت 
3 IE6130 25 هاي سالمتپايايي در سيستم 

3 IE5198 26 هاي سالمتمباحث منتخب در سيستم 
3 IE5199 27 ها*درسي از ديگر گرايش 
3 IE6198 28 1 تهاي سالمدر سيستم مباحث پيشرفته 
3 IE6199 29 2 هاي سالمتدر سيستم مباحث پيشرفته 

1 IE6997 30 1 دکترا سمينار 
1 IE6998 31 2 دکترا سمينار 
1 IE6999 32 کارگاه محاسبات پيشرفته 

 *: )با پيشنهاد استاد راهنما و تائيد کميته تحصيالت تکميلي دانشکده(

ميته يد کو تائ ي دانشجوي کارشناسي ارشدپيشنهاد استاد راهنمابا ( دکترا)دروس  6000داراي کدهاي سري دروس 

 تواند جزء دروس تخصصي انتخابي دانشجوي کارشناسي ارشد محسوب شود.تحصيالت تکميلي دانشکده مي
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 -عيمهندسي صنا ، دکترا(کارشناسي ارشدتحصيالت تکميلي )-2-3

 نيره تاميک و زنجيلجست

 . دروس جبراني1-3-2جدول   
 رديف نام درس کد درس عداد واحدت

3 IE4200 1 اصول شبيه سازي 

3 IE4902 2 تحقيق در عمليات 

3 IE4201  3 1برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي 

3 IE4202 4 طرح ريزي واحدهاي صنعتي 

 

 يالزام ي. دروس تخصص2-3-2جدول   

 فيرد نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5901 1 لجستيک و زنجيره تامين اصول مهندسي 

3 IE5200 2 تحليل و طراحي سيستم هاي لجستيکي 

3 IE5201 4 طراحي شبکه زنجيره تأمين 

3 IE5914 3 هاي زمانبندي و بهينه سازي حمل و نقلمدل 

 

 يانتخاب ي. دروس تخصص3-3-2جدول   

 فيرد نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5202 1 فروشيهاي توزيع و خردهسيستم 

3 IE5203 2 مديريت تدارکات 

3 IE5204 3 طراحي انبار، جابجايي مواد و بسته بندي 

3 IE5915 4 مديريت درآمد و تقاضا 
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3 IE5912 5 سازيسازي و بهينهسازي کامپيوتري: مدلشبيه 

3 IE5205 6 هوشمندي و تحليل زنجيره تأمين 

3 IE5206 7 لجستيک بين الملل 

3 IE5207 8 جيره تامين سبز و پايدارزن 

3 IE5208 9 لجستيک بحران 

 راهنما استاد نظر با 17تا  10 هايرديف دروس بين از درس يک و حداکثر دو حداقل اخذ

3 IE5905 10 برنامه ريزي عدد صحيح 

3 IE5902 11 برنامه ريزي پويا 

3 IE5906 12 برنامه ريزي غيرخطي 

3 IE5907 13 يبرنامه ريزي غير قطع 

3 IE5922 14 نظريه شبکه 

3 IE5920  15 هابازينظريه 

3 IE5911 16 تصميم گيري با معيارهاي چندگانه 

3 IE5209 17 استراتژي توليد و خدمات 

 

3 IE5298 18 مباحث منتخب در لجستيک و زنجيره تأمين 

3 IE5299 19 ها*درسي از ديگر گرايش 

3 IE6298 20 1 ک و زنجيره تأميندر لجستي مباحث پيشرفته 

3 IE6299 21 2 در لجستيک و زنجيره تأمين مباحث پيشرفته 

1 IE6997 22 1 دکترا سمينار 

1 IE6998 23 2 دکترا سمينار 

1 IE6999 24 کارگاه محاسبات پيشرفته 

 )با پيشنهاد استاد راهنما و تائيد کميته تحصيالت تکميلي دانشکده( *:

يد کميته و تائ ي دانشجوي کارشناسي ارشدبا پيشنهاد استاد راهنما( دکترا)دروس  6000داراي کدهاي سري دروس 

 تواند جزء دروس تخصصي انتخابي دانشجوي کارشناسي ارشد محسوب شود.تحصيالت تکميلي دانشکده مي
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 -عيمهندسي صنا ، دکترا(کارشناسي ارشدتحصيالت تکميلي )-2-4

 کالن يهاستميس

 يدروس جبران. 1-4-2جدول   

 فيرد نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE4901 1 آمار مهندسي 

3 IE4902 2 تحقيق در عمليات 

 

 يالزام ي. دروس تخصص2-4-2جدول   

 فيرد نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5300 1 هاي سيستمسازي پوياييمدل 

3 IE5301 2 ريزي رياضيبرنامه 

3 IE5921 3 نظريه تصميم گيري 

3 IE5917 4 مهندسي سيستم 

 

 يانتخاب ي. دروس تخصص3-4-2جدول   

 فيرد نام درس کد درس تعداد واحد

 اتيق در عملينه تحقيزم

3 IE5902 1 برنامه ريزي پويا 

3 IE5903 2 برنامه ريزي خطي 
3 IE5906 3 برنامه ريزي غير خطي 
3 IE5907 4 برنامه ريزي غير قطعي 
3 IE5920  5 هابازينظريه 

3 IE5912 6 سازيسازي و بهينهسازي کامپيوتري، مدلشبيه 
3 IE5905 7 برنامه ريزي عدد صحيح 
3 IE5914 8 فرايندهاي احتمالي 
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3 IE5922 9 نظريه شبکه 
 ينه انرژيزم

3 IE5302 10 هاي انرژيهاي برنامه ريزي و مدلروش 
3 IE5303  11 انرژيمباني اقتصاد انرژي و سيستم عرضه 

3 IE5304 12 اقتصاد منابع فناپذير 
3 IE5305 13 انرژي و محيط زيست 
3 IE5306 14 هاي انرژيبرنامه ريزي توسعه سيستم 
3 IE5307 15 تکنولوژي انرژي 

3 IE5308 16 هاي انرژيپايايي در سيستم 
3 IE5309 17 قيمت گذاري انرژي 

 نه حمل و نقليزم

3 IE5310 18 حمل و نقل برنامه ريزي 

3 IE5311 19 هاي حمل و نقلتجزيه و تحليل شبکه 
3 IE5915 20 بندي و بهينه سازي حمل و نقلهاي زمانمدل 
3 IE5312 21 هاي حمل و نقلارزيابي پروژه 
3 IE5313 22 تحليل تقاضاي حمل و نقل 

3 IE5314 23 هاي حمل و نقلتحليل سيستم 
3 IE5315 24 حمل و نقل همگاني 
3 IE5316 25 هاي حمل ونقلفناوري 

 نهيمشترک در هر زم

3 IE5398 26 هاي کالنمباحث منتخب در سيستم 

3 IE5399 27 *هادرسي از ديگر گرايش 

3 IE6398  28 1مباحث پيشرفته در سيستم هاي کالن 

3 IE6399  29 2مباحث پيشرفته در سيستم هاي کالن 

1 IE6997  30 1سمينار دکترا 

1 IE6998  31 2سمينار دکترا 

1 IE6999 32 کارگاه محاسبات پيشرفته 

 شنهاد استاد راهنما و تائيد کميته تحصيالت تکميلي دانشکده(ي*: )با پ
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 -مهندسي صنايع ، دکترا(کارشناسي ارشدتحصيالت تکميلي ) 2-5

 مالي هايسيستم

 . دروس جبراني1-5-2جدول   

 رديف درس نام کد درس تعداد واحد

3 IE4903 1 اقتصاد مهندسي 

3 IE4901 2 آمار مهندسي 

3 IE4902 3 تحقيق در عمليات 

 

 . دروس تخصصي الزامي2-5-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5914 1 فرايندهاي احتمالي 

3 IE5900 2 اصول مهندسي مالي 

3 IE5400 3 هاي انتخاب سبد سرمايه گذاريمدل 

3 IE5401 4 مديريت و تحليل ريسک مالي 

 

 . دروس تخصصي انتخابي3-5-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5904 1 برنامه ريزي راهبردي 
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3 IE5911 2 تصميم گيري با معيارهاي چندگانه 

3 IE5402 3 اقتصادسنجي 

3 IE5403 4 بازارهاي مالي اسالمي 

3 IE5404 5 الي با درآمد ثابتبازارهاي م 

3 IE5405 6 بازارهاي مالي نوظهور 

3 IE5907 7 برنامه ريزي غير قطعي 

3 IE5406 8 هاي زماني ماليسري 

3 IE5407 9 هاي پشتيباني محاسبات ماليطراحي و پياده سازي سيستم 

3 IE5408  10 مالي هايسيستمفرايندهاي احتمالي پيشرفته در 

3 IE5409 11 العات و تجارت الکترونيکفناوري اط 

3 IE5410 12 مديريت سرمايه گذاري 

3 IE5498 13 مباحث منتخب در مهندسي مالي 

3 IE5499 14 ها*درسي از ديگر گرايش 

3 IE6498 15 1در مهندسي مالي  مباحث پيشرفته 

3 IE6499 16 2در مهندسي مالي  مباحث پيشرفته 

1 IE6997 17 1 دکترا سمينار 

1 IE6998 18 2 دکترا سمينار 

1 IE6999 19 کارگاه محاسبات پيشرفته 

 *: )با پيشنهاد استاد راهنما و تائيد کميته تحصيالت تکميلي دانشکده(

ته يد کميو تائ ي دانشجوي کارشناسي ارشدبا پيشنهاد استاد راهنما)دروس دکترا(  6000داراي کدهاي سري دروس 

 ند جزء دروس تخصصي انتخابي دانشجوي کارشناسي ارشد محسوب شود.تواتحصيالت تکميلي دانشکده مي
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ديريت م -مهندسي صنايع (کارشناسي ارشدتحصيالت تکميلي ) -2-6

 مهندسي

 . دروس جبراني1-6-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE4900 1 احتمال و آمار مهندسي 

3 IE4902 2 تحقيق در عمليات 

3 IE4903 3 اقتصاد مهندسي 

3 IE4500 4 اصول مديريت و نظريه سازمان 

3 IE4501 5 کالن(-مباني علم اقتصاد )خرد 

 

 

 . دروس تخصصي الزامي2-6-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

 حداکثر دو درس از دروس زير اخذ شوند:

3 IE5921 1 نظريه تصميم گيري 

3 IE5917 2 مهندسي سيستم 

3 IE5500 3 اصول مهندسي مالي 

3 IE5501 4 وريمهندسي و مديريت بهره 

3 IE5901 5 اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تامين 
3 IE5909 6 هاي زمانيپيش بيني و آناليز سري 

 حداکثر دو درس از دروس زير اخذ شوند:

3 IE5908 7 بندي پروژهبرنامه ريزي و زمان 

3 IE5916 8 امعمديريت کيفيت ج 
3 IE5926 9 مديريت نوآوري و فناوري 
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3 IE5502 10 مديريت منابع انساني 

3 IE5503 11 بازاريابي 

 

 

 . دروس تخصصي انتخابي3-6-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5504 1 مديريت دانش 

3 IE5915 2 مديريت درآمد و تقاضا 

3 IE5505 3 مباني تجارت الکترونيکي 

3 IE5506 4 هاي مهندسيتحليل داده 

3 IE5927 5 مديريت عمليات خدماتي 

3 IE5928 6 مديريت مالي 

3 IE5912 7 سازيسازي و بهينهسازي کامپيوتري: مدلشبيه 

3 IE5904 8 برنامه ريزي راهبردي 

3 IE5598 9 مباحث منتخب در مديريت مهندسي 

3 IE5599 10 *هادرسي از ديگر گرايش 

 *: )با پيشنهاد استاد راهنما و تائيد کميته تحصيالت تکميلي دانشکده(
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کيفيت  -مهندسي صنايع ، دکترا(کارشناسي ارشدتحصيالت تکميلي ) -2-7

 وريبهرهو 

 . دروس جبراني1-7-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE4901 1 آمار مهندسي 

3 IE4600 2 کنترل کيفيت اماري 

3 IE4601 3 نگهداري و تعميرات 

3 IE4902 4 تحقيق در عمليات 

3 IE4602 5 يابياصول حسابداري و هزينه 
 

 . دروس تخصصي الزامي2-7-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

 حداکثر دو درس از دروس زير اخذ شوند:

3 IE5600 1 کنترل کيفيت آماري پيشرفته 

3 IE5923 2 و کاربرد پايايي نظريه 

3 IE5916 3 مديريت کيفيت جامع 

3 IE5601 4 مديريت نگهداري و تعميرات جامع 

 حداکثر دو درس از دروس زير اخذ شوند:

3 IE5602 5 تجزيه و تحليل و بهبود بهره وري 

3 IE5603 6 مديريت کيفيت و تعالي سازماني 

3 IE5604 7 امهندسي مجدد فرآينده 
 

 . دروس تخصصي انتخابي3-7-2جدول   
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 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5913 1 هاطراحي آزمايش 

3 IE5605 2 مدلسازي آماري و تحليل رگرسيون 

3 IE5910 3 تحليل آماري چند متغيره 

3 IE5909 4 هاي زمانيپيش بيني و آناليز سري 

3 IE5606 5 مهندسي ايمني و تحليل ريسک 

3 IE5607 6 ريت خدمات و پشتيباني محصولمدي 

3 IE5918 7 مهندسي فاکتورهاي انساني 

3 IE5608 8 نگهداري و تعميرات پايائي محور 

3 IE5609 9 مديريت توليد و عمليات 

3 IE5926 10 مديريت نوآوري و فناوري 

3 IE5924 11 نظريه فازي و کاربردهاي آن 

3 IE5927 12 مديريت عمليات خدماتي 

3 IE5928 13 مديريت مالي 

3 IE5912 سازيسازي و بهينهسازي کامپيوتري، مدلشبيه  14 

3 IE5908 15 ريزي و زمانبندي پروژهبرنامه 

3 IE5610 16 مهندسي کيفيت 

3 IE5611 17 سيستم هاي اطالعات در نت و مهندسي ايمني 

3 IE5914 18 فرايندهاي احتمالي 

3 IE6612 19 آمار پيشرفته 

3 IE5698  20 وريبهرهمباحث منتخب در کيفيت و 

3 IE5699 21 ها*درسي از ديگر گرايش 

3 IE6698 22 1 وريبهرهدر کيفيت و  مباحث پيشرفته 

3 IE6699 23 2 وريبهرهدر کيفيت و  مباحث پيشرفته 

1 IE6997 24 1 دکترا سمينار 

1 IE6998 25 2 دکترا سمينار 
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1 IE6999  26 پيشرفتهکارگاه محاسبات 

 *: )با پيشنهاد استاد راهنما و تائيد کميته تحصيالت تکميلي دانشکده(

يته يد کمو تائ ي دانشجوي کارشناسي ارشدبا پيشنهاد استاد راهنما)دروس دکترا(  6000داراي کدهاي سري دروس 

 ود.حسوب شتواند جزء دروس تخصصي انتخابي دانشجوي کارشناسي ارشد متحصيالت تکميلي دانشکده مي
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 -مهندسي صنايع ، دکترا(کارشناسي ارشدتحصيالت تکميلي ) -2-8

 مديريت پروژه
 . دروس جبراني1-8-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE4900 1 احتمال و آمار مهندسي 

3 IE4903 2 اقتصاد مهندسي 

3 IE4902 3 تحقيق در عمليات 

3 IE4700 4 ت پروژهبرنامه ريزي و مديري 

 

 . دروس تخصصي الزامي2-8-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5700 1 استانداردهاي مديريت پروژه 

3 IE5908 2 برنامه ريزي و زمانبندي پروژه 

3 IE5701 3 مديريت مالي و کنترل هزينه پروژه 

3 IE5702 4 مديريت و تحليل ريسک پروژه 

 

 س تخصصي انتخابي. درو3-8-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5703 1 سيستمهاي اطالعات مديريت پروژه 

3 IE5704 2 مديريت دانش و مستندسازي پروژه 

3 IE5705 3 هامديريت سبد پروژه 

3 IE5706 4 هاي توسعهمديريت طرح 
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3 IE5707 5 مديريت قراردادهاي پروژه 

3 IE5708 ،6 ايمني و محيط زيست پروژه مديريت کيفيت 

3 IE5709 7 مديريت لجستيک و زنجيره تامين پروژه 

3 IE5710 8 انساني پروژه مديريت منابع 

3 IE5711 9 مديريت و مهندسي ارزش 

3 IE5798 10 مباحث منتخب در مديريت پروژه 

3 IE5799 11 ها*درسي از ديگر گرايش 

3 IE6798 12 1پروژه در مديريت  مباحث پيشرفته 

3 IE6799 13 2در مديريت پروژه  مباحث پيشرفته 

1 IE6997 14 1 دکترا سمينار 

1 IE6998 15 2 دکترا سمينار 

1 IE6999 16 کارگاه محاسبات پيشرفته 

 *: )با پيشنهاد استاد راهنما و تائيد کميته تحصيالت تکميلي دانشکده(

يته يد کمو تائ ي دانشجوي کارشناسي ارشدپيشنهاد استاد راهنما با)دروس دکترا(  6000داراي کدهاي سري دروس 

 تواند جزء دروس تخصصي انتخابي دانشجوي کارشناسي ارشد محسوب شود.تحصيالت تکميلي دانشکده مي
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 -عمهندسي صناي ، دکترا(کارشناسي ارشدتحصيالت تکميلي ) -2-9

 هاي اطالعاتيسيستم

 . دروس جبراني1-9-2جدول   

 رديف نام درس کد درس عداد واحدت

3 IE4800 1 ساختمان داده ها و الگوریتم 

3 IE4801 2 سیستمهای مدیریت پایگاه داده ها 

3 IE4802 3 مهندسی نرم افزار 

 

 . دروس تخصصي الزامي2-9-2جدول   

 رديف نام درس کد درس تعداد واحد

3 IE5800 1 هاي کسب و کار و خلق ارزشمدل 

3 IE5801 2 ريزي رياضي در فناوري اطالعاتبرنامه 

3 IE5802 3 هاي اطالعاتامنيت سيستم 

3 IE5803 4 بازنمايي دانش و استدالل 

3 IE5804 5 کار و کسب نديفرا تيريمد يها ستميس 

3 IE5925 6 کاربردها و هاتميالگور ها،مدل: يکاوداده 

 

 . دروس تخصصي انتخابي3-9-2جدول   

 رديف نام درس کد درس حدتعداد وا

3 IE5805 1 معماري و برنامه سازي تحت وب 

3 IE5806 2 مشتري با ارتباط مديريت 
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3 IE5807 3 اطالعات يها ستميس در نانياطم عدم تيريمد 

3 IE5808  4 هاي عصبي مصنوعيشبکهکاربرد 

3 IE5924 5 و کاربردهاي آن فازي نظريه 

3 IE6800 6 نظريه اطالعات 

3 IE6801 )7 اصول ارتباطات رقمي )ديجيتال 

3 IE6802 8 هاهاي ارتباطات دادهشبکه 

3 IE6803 9 داده استنتاج و واکاوي يبرا ديداري سازي و آمار 

3 IE6804 10 هاي تجارت و بازاريابي الکترونيکسيستم 

3 IE6805 11 هاها و مدلاستنتاج از داده 

3 IE6806  12 هاي کالندادهاقتصادسنجي کاربردي 

3 IE6807  مديريت پايگاه داده مکاني وGIS 13 پيشرفته 

3 IE6808 14 گذارياقتصاد اطالعات: راهبرد، ساختار و قيمت 

3 IE6809 15 ماشين به ماشين و اينترنت اشيا 

3 IE6810 16 جمع سپاري و نوآوري باز 

3 IE6811 17 هاي پشتيبان دانش، اطالعات و خالقيتسيستم 

3 IE6812 18 رابط انسان و مديريت اطالعات 

3 IE6813 19 فازي و استدالل فازي خبره هاي سيستم 

3 IE6814 20 پيچيده هاي شبکه 

3 IE6815 21 شبکه هاي اجتماعي محاسباتي: کاوش و ديداري سازي 

3 IE6816 22 داده علوم 

3 IE6817 23 بنگاه منابع ريزي برنامه 

3 IE6818 24 اطالعاتي هايشبکه جريان سازي بهينه و زيسا مدل 

3 IE6819 25 اطالعاتي هايسيستم پروژه مديريت 

 IE6820 26 بازي کاري در سيستم ها 
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3 IE5898 27 هاي اطالعاتيمباحث منتخب در سيستم 

3 IE5899 28 ها*درسي از ديگر گرايش 

3 IE6898 29 1هاي اطالعاتي مباحث پيشرفته در سيستم 

3 IE6899 30 2هاي اطالعاتي مباحث پيشرفته در سيستم 

1 IE6997  31 1 دکتراسمينار 

1 IE6998  32 2 دکتراسمينار 

1 IE6999 33 کارگاه محاسبات پيشرفته 

 *: )با پيشنهاد استاد راهنما و تائيد کميته تحصيالت تکميلي دانشکده(

 يد کميتهو تائ ي دانشجوي کارشناسي ارشدهاد استاد راهنمابا پيشن)دروس دکترا(  6000داراي کدهاي سري دروس 

 تواند جزء دروس تخصصي انتخابي دانشجوي کارشناسي ارشد محسوب شود.تحصيالت تکميلي دانشکده مي
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 تخصصي هايدکترا مهندسي صنايع و گرايش دورهب : 

 :است 9-2واحد درسي به شرح جدول  36 دکتراتعداد کل واحدهاي دوره 

 تعداد واحدهاي درسي -9-2جدول 

 تعداد واحد نوع دروس

 طبق مقررات به تشخيص دانشکده برگزارکننده دوره دروس جبراني

 واحد 18 دروس تخصصي

 واحد 18 دکترارساله 

 واحد 36 مجموع واحدها

 

يک واحدي  د سه درسواح 3تواند عالوه بر دروس تخصصي، تا سقف به تشخيص دانشکده برگزارکننده دوره دانشجو مي

نما ، با راهنمايي استاد راهدکتراو کارگاه محاسبات پيشرفته در راستاي تصويب موضوع رساله  2، سمينار 1تحت عنوان سمينار 

 اخذ نمايد.

 ه درسسبه جز دروس تخصصي در هشت زمينه دروس مستقل از يکديگر و بدون داشتن دروس مشترک تعريف شده اند. 

 6واحدي است. دانشجو موظف است تعداد  3 دکترا هر درس ،و کارگاه محاسبات پيشرفته 2، سمينار 1ر سمينايک واحدي 

اخذ نمايد، به  گرايشاز دروس تخصصي را از حداکثر سه  درس يک واحدي( 3درس سه واحدي و  5سه واحدي )يا  درس

 طوري که:

  رايش پذيرفته شده است. به پيشنهاد استاد که دانشجو در آن گ انتخاب شود گرايشيدرس بايستي از  3حداقل

هاي کارشناسي ارشد را که قبالً تواند دروس دورهراهنما و تأييد شورا / کميته تحصيالت تکميلي دانشجو مي

 نگذرانده باشد نيز اخذ نمايد.

  ناسب م درس در زمانبايستي قبل از ارائه  گرايش دکتراهر  پيشرفتهسيالبس و محتواي مطالب هر درس مباحث

 در شوراي گروه ذيربط طرح و به تصويب رسيده باشد.
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 مهندسي صنايع دکتراگانه هاي هشتزمينه

 
 اند:دوره دکترا مهندسي صنايع در برگيرنده هشت زمينه تخصصي است که در جدول آورده شده

 

 لجستيک و زنجيره تامين - 3 هاي سالمتسيستم - 2 هاسازي سيستمبهينه - 1

 وريبهرهکيفيت و  - 6 يمال مهندسي - 5 کالنهاي تمسيس - 4

  هاي اطالعاتيسيستم - 8 مديريت پروژه - 7

 

 مهندسي صنايع دکتراگانه هشت هايدروس گرايش
 

 يهاگرايشهاي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع که به هر يک از گرايشتمامي دروس تخصصي الزامي و انتخابي هر يک از 

(، چنانچه در دوره کارشناسي ارشد دانشجو اخذ نشده باشد جزء دروس 5000کدهاي سري مرتبط باشند، )دروس  دکتراگانه هشت

ه کآورده شده در فهرست دروس تخصصي انتخابي هر گرايش  دکتراشوند. عالوه بر دروس ياد شده، تمامي دروس دکترا محسوب مي

ذيربط  دکتراي گرايش  جزء دروس (6000)دروس داراي کدهاي سري  دکترا مرتبط باشندگانه هشت گرايش هايبه هر يک از 

 د.نشومحسوب مي

 

ر پايه بهاي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايشهر يک از هاي تخصصي دکترا مهندسي صنايع با ارتباط هر يک از گرايش

 مديريت مهندسي، دوره تحصيالت –نايع همنامي گرايش کارشناسي ارشد است. الزم به ذکر است دوره کارشناسي ارشد مهندسي ص

 .باشداي بوده و دوره دکترا براي آن قابل تعريف نميتکميلي با ماهيت حرفه
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هاي تحصيالت تکميلي گرايش

)کارشناسي ارشد و دکترا( مهندسي صنايع 

 به انگليسي

 

Industrial Engineering 

Graduate Program 

(MSc and PhD) 

Concentration Areas 

And Course Titles 
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2-1: Graduate Courses (MSc, PhD) in Industrial Engineering-Systems Optimization 

Table 2-1-1. Required Courses 
Credit Hours Course Code Course Name No. 

Obtaining a maximum of three courses from the following ones based on supervisor's advice 

3 IE5910 Multivariate Statistical Analysis 1 

3 IE5001 Industrial Systems Planning 2 

3 IE5913 Design of Experiments 3 

3 IE5914 Stochastic Processes 4 

3 IE5002 Queuing Theory 5 

Obtaining a minimum of one course from the following ones based on supervisor's advice 

3 IE5903 Linear Programming 6 

3 IE5905 Integer Programming 7 

3 IE5906 Nonlinear Programming 8 

3 IE5902 Dynamic Programming 9 
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Table 2.1.2. Elective Courses 
Credit Hours Course Code Course Name No. 

Subconcentration: Production Systems 

A maximum of three courses should be taken from the following ones: 

3 IE5003 Sequencing and Scheduling 1 

3 IE5004 Design of Automated Manufacturing Systems 2 

3 IE5919 Human Factors Engineering 3 

3 IE6005 Production Planning 4 

3 IE6006 Manufacturing planning and control systems 5 

3 IE6007 Flexible manufacturing systems 6 

3 IE6008 Manufacturing Systems 7 

3 IE6009  Computerized  Integrated Production Systems 8 

3 IE6010 Industrial and technology development planning 9 

Subconcentration: Operations Research 
A maximum of three courses should be taken from the following ones: 

3 1E5011 Combinatorial Optimization 10 

3 IE5912 
Computer Simulation, Modeling & 

Optimization 
11 

3 IE5922 Network Theory 12 

3 IE5921 Decision Theory 13 

3 IE5012 Graph Theory 14 

3 IE5013 Network and Discrete Location 15 

3 IE5907 Stochastic Programming 16 

3 IE6014 Petri Nets 17 

3 IE5920 Game Theory 18 

3 IE6015 Optimal Control 19 

Common in the both subconcentrations 
A maximum of three courses should be taken from the following ones 
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3 IE5901 Supply Chain & Logistics Engineering 20 

3 IE5915 Revenue and Demand  Management 21 

3 IE5016 Information Systems Engineering 22 

3 IE5909 Forecasting  and Time Series Analysis 23 

3 IE5900 Essentials of Financial Engineering 24 

3 IE5923 Reliability: Theory & Applications 25 

3 IE5908 Project Planning and Scheduling 26 

3 IE5924 Fuzzy Set Theory and Applications 27 

3 IE5925 
Data Mining: Models, Algorithms, and 

Applications 
28 

3 IE5098 Selected Topics in Systems Optimization 29 

3 IE5099 A Course from the other Concentrations * 30 

3 IE6098 Advanced topics in systems optimization 1 31 

3 IE6099 Advanced topics in systems optimization 2 32 

1 IE6997 Doctoral Seminar 1 33 

1 IE6998 Doctoral Seminar 2 34 

1 IE6999 Advanced Computing Workshop 35 

* (Proposed by the supervisor and approved by the graduate school committee) 

Courses with the code series 6000 (PhD courses) could be considered as the elective 
courses for an MSc student, if approved by the student's supervisor and the graduate 
school committee. 
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2-2: Graduate Cources (M.S.c., PhD) Industrial Engineering-Healthcare Systems 

Table 2-2-1. Prerequisite Courses 
Credit Hours Course Code Course Name No. 

2 IE4100 Introduction to Healthcare Systems 1 

2 IE4101 Biostatistics and Health Indicators 2 

2 IE4102 Research Methodology and Design 3 

 

Table 2.2.2. Required Courses 
Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5100 Operations Research for Healthcare 1 

3 IE5101 Process and Quality Improvement in Healthcare 2 

3 IE5102 Information Technology in Healthcare 3 

2 IE5103 Data-Driven Modeling in Health 4 

0.5 IE5104 Healthcare System Engineering Internship-1 5 

0.5 IE5105 Healthcare System Engineering Internship-2 6 
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Table 2-2-3. Elective Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5106 Standards, Performance Assessment and Accreditation in 
Healthcare System 1 

3 IE5107 Data Mining in Healthcare 2 

3 IE5108 Healthcare Expert Systems 3 

3 IE5109 Network And Discrete Location in Healthcare 4 

3 IE5110 Healthcare Systems Simulation: Modeling and Optimization 5 

3 IE5111 Systematic Topics in Robotics Technology in Health 6 

3 IE5112 System Dynamics Modeling in Healthcare 7 

3 IE5113 Stochastic Models in Healthcare 8 

3 IE5114 Strategic Management of Healthcare Systems 9 

3 IE5115 Risk Management in Healthcare Systems 10 

3 IE5116 Gamification in Healtcare Systems 11 

3 IE5117 Supply Chain Management for Healthcare Systems 12 

3 IE5118 Social Network Analysis in Healthcare 13 

3 IE5119 Bayesian Networks 14 

3 IE5120 Advanced Statistical Methods in Healthcare Systems 15 

3 IE5121 Human Factors Engineering in Healthcare Systems 16 

3 IE5122 Revenue and Demand Managenet in Healthcare Systems 17 

3 IE6123 
Advanced Technologies And Robotics in Healthcare 

Systems 
18 

3 IE6124 Decision Making in Healthcare Systems 19 

3 IE6125 Routing And Logistics in Health Systems 20 

3 IE6126 Mobile Health Systems Modeling 21 

3 IE6127 Forcasting in Healthcare Systems 22 

3 IE6128 Health Tourism 23 
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3 IE6129 Internet of Things in Healthcare 24 

3 IE6130 Reliability in Healthcare Systems 25 

3 IE5198 Selected Topics in Healthcare Systems 26 

3 IE5199 A Course from the other Concentrations * 27 

3 IE6198 Advanced Topics In Healthcare Systems Engineering 1 28 

3 IE6199 Advanced Topics In Healthcare Systems Engineering 2 29 

1 IE6997 Doctoral Seminar 1 30 

1 IE6998 Doctoral Seminar 2 31 

1 IE6999 Advanced Computing Workshop 32 

* (Proposed by the supervisor and approved by the graduate school committee) 

Courses with the code series 6000 (PhD courses) could be considered as the elective courses 
for an MSc student, if approved by the student's supervisor and the graduate school 
committee. 
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2-3: Graduate Studies (M.S.c., PhD) Industrial engineering-Logistics and Supply Chain 

Table 2.3.1. Prerequisite Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE4200 Essentials of Simulation 1 

3 IE4902 Operations Research 2 

3 IE4201 Production - Inventory Planning and Control 3 

3 IE4202 Facility Planning and Layout Design 4 

 

Table 2.3.2. Required Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5901 Supply Chain & Logistics Engineering 1 

3 IE5200 Analysis and Design Logistics Systems 2 

3 IE5201 Supply Chain Network Design 3 

3 IE5914 Optimization Models in Transportation 4 
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Table 2.3.3. Elective Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5202 Distribution and Retail Systems 1 

3 IE5203 Procurement Management 2 

3 IE5204 Warehousing, Material Handling and Packaging 3 

3 IE5915 Revenue and Demand Management 4 

3 IE5912 Computer Simulation, Modeling & Optimization 5 

3 IE5205 Supply Chain Analytics & Intelligence 6 

3 IE5206 International Logistics 7 

3 IE5207 Green and Sustainable Supply Chain 8 

3 IE5208 Crisis Logistics 9 
Obtaining a minimum of one course and maximum of two courses from the cources listed 
from No. 10 to No. 17 based on supervisor's advice. 

3 IE5905 Integer Programming 10 

3 IE5902 Dynamic Programming 11 

3 IE5906 Nonlinear Programming 12 

3 IE5907 Stochastic Programming 13 

3 IE5922 Network Theory 14 

3 IE5920 Game Theory 15 

3 IE5911 Multiple Criteria Decision Making 16 

3 IE5209 Manufacturing and Services Strategy 17 
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3 IE5298 Selected Topics in Supply Chain & Logistic 18 

3 IE5299 A Course from the other Concentrations * 19 

3 IE6298 Advances in Logistics and Supply Chain 1 20 

3 IE6299 Advances in Logistics and Supply Chain 2 21 

1 IE6997 Doctoral Seminar 1 22 

1 IE6998 Doctoral Seminar 2 23 

1 IE6999 Advanced Computing Workshop 24 

* (Proposed by the supervisor and approved by the graduate school committee) 

Courses with the code series 6000 (PhD courses) could be considered as the elective courses 
for an MSc student, if approved by the student's supervisor and the graduate school 
committee. 
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2-4: Graduate Studies (M.S.c., PhD) Industrial Engineering- Macro Systems 

Table 2-4-1. Prerequisite Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE4901 Engineering Statistics 1 

3 IE4902 Operations Research 2 

 

Table 2-4-2. Required Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5300 System Dynamics Modeling 1 

3 IE5301 Mathematical Programming 2 

3 IE5921 Decision Theory 3 

3 IE5917 System Engineering 4 
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Table 2-4-3. Elective Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

Subconcentration: Operations Research 

3 IE5902 Dynamic Programming 1 

3 IE5903 Linear Programming 2 

3 IE5906 Nonlinear Programming 3 

3 IE5907 Stocastic Programming 4 

3 IE5920 Game Theory 5 

3 IE5912 Computer Simulation, Modeling & Optimization 6 

3 IE5905 Integer Programming 7 

3 IE5914 Stochastic Processes 8 

3 IE5922 Network Theory 9 

Subconcentration: Energy 

3 IE5302 Energy Planning Methods and Models  10 

3 IE5303 
Basics of Energy Economics and Energy Supply 

System 
11 

3 IE5304 Mortal Resource Economics 12 

3 IE5305 Energy and Environment 13 

3 IE5306 Development Planning of Energy Systems 14 

3 IE5307 Energy Technologies 15 

3 IE5308 Energy Systems Reliability 16 

3 IE5309 Energy Pricing 17 

Subconcentration: Transportation 

3 IE5310 Energy Planning Methods and Models  18 

3 IE5311 Basics of Energy Economics and Energy Supply System 19 

3 IE5915 Mortal Resource Economics 20 
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3 IE5312 Energy and Environment 21 

3 IE5313 Development Planning of Energy Systems 22 

3 IE5314 Energy Technologies 23 

3 IE5315 Energy Systems Reliability 24 

3 IE5316 Energy Pricing 25 

Common in the Three Subconcentrations 

3 IE5398 Selected Topics in Macro Systems 26 

3 IE5399 A Course from the other Concentrations * 27 

3 IE6398 Advanced Topics in Macro Systems 1 28 

3 IE6399 Advanced Topics in Macro Systems 2 29 

1 IE6997 Doctoral Seminar 1 30 

1 IE6998 Doctoral Seminar 2 31 

1 IE6999 Advanced Computing Workshop 32 

* (Proposed by the supervisor and approved by the graduate school committee) 

Courses with the code series 6000 (PhD courses) could be considered as the elective courses 
for an MSc student, if approved by the student's supervisor and the graduate school 
committee. 
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2-5: Graduate Studies (M.S.c., PhD) Industrial engineering-Financial Systems 

Table 2-5-1. Prerequisite Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE4903 Engineering Economics 1 

3 IE4901 Engineering Statistics 2 

3 IE4902 Operations Research 3 

 

Table 2-5-2. Required Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5914 Stochastic Processes 1 

3 IE5900 Essentials of Financial Engineering 2 

3 IE5400 Investment Portfolio Selection Models 3 

3 IE5401 Analysis and Management of Financial Risk 4 
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Table 2-5-3. Elective Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5904 Strategic Planning 1 

3 IE5911 Multiple Criteria Decision Making 2 

3 IE5402 Econometrics 3 

3 IE5403 Islamic Financial Markets 4 

3 IE5404 Fixed Income Markets 5 

3 IE5405 Emerging Financial Markets 6 

3 IE5907 Stocastic Programming 7 

3 IE5406 Financial Time Series 8 

3 IE5407 
Design and Implementation of Financial 

Support Systems 
9 

3 IE5408 
Advanced Stochastic Processes in Financial 

Systems 
10 

3 IE5409 IT and E-Commerce 11 

3 IE5410 Investment Management 12 

3 IE5498 Selected Topics in Financial Engineering 13 

3 IE5499 A Course from the other Concentrations * 14 

3 IE6498 Advances Topics in Financial Engineering 1 15 

3 IE6499 Advances Topics in Financial Engineering 2 16 

1 IE6997 Doctoral Seminar 1 17 

1 IE6998 Doctoral Seminar 2 18 

1 IE6999 Advanced Computing Workshop 19 

* (Proposed by the supervisor and approved by the graduate school committee) 

Courses with the code series 6000 (PhD courses) could be considered as the elective courses 
for an MSc student, if approved by the student's supervisor and the graduate school 
committee. 
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2-6: Graduate Studies (M.S.c., PhD) Industrial Engineering-Engineering Management 

Table 2-6-1. Prerequisite Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE4900 Probability and Statistics in Engineering 1 

3 IE4902 Operations Research 2 

3 IE4903 Engineering Economics 3 

3 IE4500 Principles of Management and Organization Theory 4 

3 IE4501 Principles of Economics (Micro-Macro) 5 

 

Table 2-6-2. Required Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

A maximum of two courses should be taken from the following ones 

3 IE5921 Decision theory 1 

3 IE5917 System Engineering 2 

3 IE5500 Financial Engineering Principles 3 

3 IE5501 productivity Engineering and Management 4 

3 IE5901 Supply Chain & Logistics Engineering 5 

3 IE5909 Forecasting and Time Series 6 

A maximum of two courses should be taken from the following ones 

3 IE5908 Project Scheduling and Planning 7 

3 IE5916 Total Quality Management 8 

3 IE5926 Innovation and Technology Management 9 

3 IE5502 Human Resource Management 10 

3 IE5503 Marketing 11 
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Table 2-6-3. Elective Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5504 Knowledge Management 1 

3 IE5915 Demand and Revenue Management 2 

3 IE5505 Foundation of E-Commerce 3 

3 IE5506 Engineering Data Analysis 4 

3 IE5927 Service Operations Management 5 

3 IE5928 Financial Management 6 

3 IE5912 Computer Simulation, Modeling & Optimization 7 

3 IE5904 Strategic Planning 8 

3 IE5598 Selected Topics in Engineering Management 9 

3 IE5599 A Course from the other Concentrations * 10 

* (Proposed by the supervisor and approved by the graduate school committee) 
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2-7: Graduate Studies (M.S.c., PhD) Industrial engineering- Quality and Productivity 

Table 2-7-1. Prerequisite Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE4901 Engineering statistics 1 

3 IE4600 Statistical Quality Control 2 

3 IE4601 Maintenance 3 

3 IE4902 Operations Research 4 

3 IE4602 Essentials of Cost Accounting 5 

 

Table 2-7-2. Required Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

A maximum of two courses should be taken from the following ones 

3 IE5600 Advanced statistical Quality Control 1 

3 IE5923 Reliability theory 2 

3 IE5916 Total Quality Management 3 

3 IE5601 Total Preventive Maintenance 4 

A maximum of two courses should be taken from the following ones 

3 IE5602 Productivity Analysis and Improvements 5 

3 IE5603 
Quality Management and Organizational 

Excellence 
6 

3 IE5604 Business Process Reengineering 7 
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Table 2-7-3. Elective Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5913 Design of Experiments 1 

3 IE5605 Statistical Modeling and Regression Analysis 2 

3 IE5910 Multivariate Statistical Analysis 3 

3 IE5909 Forecasting and Time Series Analysis 4 

3 IE5606 Safety Engineering and Risk Analysis 5 

3 IE5607 Product Support and Service Management 6 

3 IE5918 Human Factors Engineering 7 

3 IE5608 Reliability Centered Maintenance 8 

3 IE5609 Production and Operations Management 9 

3 IE5926 Innovation and Technology Management 10 

3 IE5924 Fuzzy Set Theory and Applications 11 

3 IE5927 Service Operations Management 12 

3 IE5928 Financial Management 13 

3 IE5912 Computer Simulation, Modeling & Optimization 14 

3 IE5908 Project Planning and Scheduling 15 

3 IE5610 Quality Engineering 16 

3 IE5611 Maintenance and Safety Information Systems 17 

3 IE5914 Stochastic Processes 18 

3 IE6612 Advanced Statistics 19 

3 IE5698 Selected Topics in Quality and Productivity 20 
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3 IE5699 A Course from the other Concentrations * 21 

3 IE6698 Advances Topics in Quality and Productivity 1 22 

3 IE6699 Advances Topics in Quality and Productivity 2 23 

1 IE6997 Doctoral Seminar 1 24 

1 IE6998 Doctoral Seminar 2 25 

1 IE6999 Advanced Computing Workshop 26 

* (Proposed by the supervisor and approved by the graduate school committee) 

Courses with the code series 6000 (PhD courses) could be considered as the elective courses for 
an MSc student, if approved by the student's supervisor and the graduate school committee. 
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2-8: Graduate Studies (M.S.c., PhD) Industrial engineering- Project Management 

Table 2-8-1. Prerequisite Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE4900 Probability and Engineering Statistics 1 

3 IE4903 Engineering Economics 2 

3 IE4902 Operations Research 3 

3 IE4700 Project Planning and Management 4 

 

Table 2-8-2. Required Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5700 Project Management Standards 1 

3 IE5908 Project Planning and Scheduling 2 

3 IE5701 Project Costs and Financial Management 3 

3 IE5702 Project management and risk analysis 4 
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Table 2-8-3. Elective Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5703 Project Management Information Systems 1 

3 IE5704 
Knowledge Management and Project 

Documentation 
2 

3 IE5705 Project portfolio management 3 

3 IE5706 Management of development projects 4 

3 IE5707 Project Contracts Management 5 

3 IE5708 
Quality Management, Safety and Project 

Environment 
6 

3 IE5709 Project Logistics and Supply Chain Management 7 

3 IE5710 Project Human Resource Management 8 

3 IE5711 Value Management and Engineering 9 

3 IE5798 Selected Topics in Project Management 10 

3 IE5799 A Course from the other Concentrations * 11 

3 IE6798 Advances in Project Management 1 12 

3 IE6799 Advances in Project Management 2 13 

1 IE6997 Doctoral Seminar 1 15 

1 IE6998 Doctoral Seminar  2 16 

1 IE6999 Advanced Computing Workshop 17 

* (Proposed by the supervisor and approved by the graduate school committee) 

Courses with the code series 6000 (PhD courses) could be considered as the elective courses 
for an MSc student, if approved by the student's supervisor and the graduate school 
committee. 
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2-9: Graduate Studies (M.S.c., PhD) Industrial engineering- Information Systems 

Table 2-9-1. Prerequisite Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE4800 Data Structures and Algorithms 1 

3 IE4801 Database Management Systems 2 

3 IE4802 Software Engineering 3 

 

Table 2-9-2. Required Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5800 Business Models and Value Creation 1 

3 IE5801 Mathematical Programming in Information 
Technology 

2 

3 IE5802 Information Systems Security 3 

3 IE5803 Knowledge Representation and Reasoning 4 

3 IE5804 Business Process Management Systems 5 

3 IE5925 Data Mining: Models, Algorithms and Applications 6 

 

  



 

63 

 

Table 2-9-3. Elective Courses 

Credit Hours Course Code Course Name No. 

3 IE5805 Web Architecture and Programming 1 

3 IE5806 Customer Relationship Management 2 

3 IE5807 Uncertainty Management of Information Systems 3 

3 IE5808 Application of Artificial Neural Networks 4 

3 IE5924 Fuzzy Set Theory and its Applications 5 

3 IE6800 Information Theory 6 

3 IE6801 Principles of Digital Communication 7 

3 IE6802 Data Communications Networks 8 

3 IE6803 Statistics and Visual Data for Analysis and Inference 9 

3 IE6804 e-Commerce and e-Marketing Systems 10 

3 IE6805 Data and Model Based Reasoning 11 

3 IE6806 Applied Econometrics: Mostly Harmless Big Data 12 

3 IE6807 Advanced GIS and Spatial Database Management 13 

3 IE6808 
The Information Economy: Strategy, Structure and 

Pricing 
14 

3 IE6809 Machine-to-Machine and the Internet of Things 15 

3 IE6810 Crowdsourcing and Open Innovation 16 

3 IE6811 
Knowledge, Information, and Creativity Support 

Systems 
17 

3 IE6812 Human Interface and Information Management 18 

3 IE6813 Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning 19 

3 IE6814 Complex Networks 20 

3 IE6815 Social Computing: Exploration and Visual Effects 21 
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3 IE6816 Data Sciences 22 

3 IE6817 Enterprise Resource Planning 23 

3 IE6818 
Modeling and Optimization Of Information 

Networks 
24 

3 IE6819 Project Management Information Systems 25 

3 IE6820 Gamification of Systems 26 

3 IE5898 Selected Topics in Information Systems 27 

3 IE5899 A Course from the other Concentrations * 28 

3 IE6898 Advances in Information Systems 1 29 

3 IE6899 Advances in Information Systems 2 30 

1 IE6997 Doctoral Seminar 1 31 

1 IE6998 Doctoral Seminar 2 32 

1 IE6999 Advanced Computing Workshop 33 

* (Proposed by the supervisor and approved by the graduate school committee) 

Courses with the code series 6000 (PhD courses) could be considered as the elective courses 
for an MSc student, if approved by the student's supervisor and the graduate school 
committee. 
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 البس دروسيس
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 تحلیل آماری چند متغیره

Multivariate Statistical Analysis 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5910 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مبانی تحلیل آماری چند متغیره

 رئوس مطالب:

قدمه ای بر جبر خطی، متغیرهای تصادفی در فضای چند متغیره، نمونه گیری تصادفی در فضای چند متغیره، مقادیر م

ویژه و بردار ویژه، توزیع نرمال چند متغیره و استنباط آماری درباره بردار میانگین و ماتریس کواریانس، مقایسه بردار 

ی اصلی، تحلیل فاکتورها، تحلیل دسته بندی و اختصاص، تحلیل میانگین چند جمعیت چند متغیره، تحلیل مؤلفه ها

 خوشه ای.

 فهرست منابع:
1. Applied Multivariate Techniques, Subhash Sharma, Wiley, 1995, ISBN: 0471310646, 

9780471310648 

2. Applied Multivariate Statistical Analysis, Richard A. Johnson, Dean W. Wichern, ed:6, Pearson 

Education Limited, 2013, ISBN: 1292037571, 9781292037578 
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 های صنعتیطراحی سیستم

Industrial Systems Design 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5001 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 رئوس مطالب:

ها، ارزیابی مدلها مراحل ها، انتخاب ضابطه، اجزاء هزینهب ضابطهها، انتخابندی مدمطالعه سیستمهای تولیدی و طبقه

ریزی کامپیوتری استقرار، آوری اطالعات، برنامهطرح استقرار سیستمی، کالسه کردن مسائل استقرار و محل یابی، جمع

های استقرار کب، مدلهای استقرار و تخصیص، جایابی و مدلمسائل جایابی تکی و مدلهای مختلف، مسائل جایابی مر

منفصل مدلهای تخصیص، استقرار یک جزء، استقرار جزء، مسائل جایابی و طراحی پیوسته، مسائل تخصیص غیرخطی، 

روش رد و بدل کردن جفتی، روشهای وال من، زارتلر، ناجنت، و روش هیلیر، روشهای منفصل و پوششی و مینی ماکس، 

 مطالعه و پروژه.

 فهرست منابع:
1. Facility layout and location : an analytical approach, Richard L. Francis, Leon F. McGinnis, Jr., 

John A. White, Printic hall in II.1992 (2nd ed). 

2. Facilities Design, Fourth Edition, Sunderesh S. Heragu, CRC Press, 2016, ISBN: 1498732909, 

9781498732901 
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 هاطراحی آزمایش

Design of Experiments 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5913 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 هاو طراحی آزمایشآشنایی با مبانی تحلیل 

 رئوس مطالب:

 وآزمایشهای مقایسه ای ساده، آزمایش هایی با یک عامل: تحلیل واریانس، طرح های بلوک بندی تصادفی؛ مربع التین 

، طرح های بلوک بندی و آمیختگی، طرح k2سایر طرحهای مرتبط، طرح های عاملی و بلوک بندی، طرح های عاملی 

 های عاملی دو سطحی کسری.

 فهرست منابع:

 ، انتشارات علم و صنعت ایران. 8(، مقدمه ای بر طراحی و تحلیل آزمایشها، ویرایش1392رسول نورالسناء) .1

2. Dougls C. Montgomery (2012), “Design and Analysis of Experiments”, John Wiley 
and Sons. 

3. Charles Robert Hicks, Kenneth V. Turner (1999), 5thed, “Fundamental Concepts in 
the Design of Experiments” , Oxford University Press.  
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 فرآیندهای احتمالی

Stochastic Processes 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5914 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 فرایندهای احتمالی یبا مبان ییآشنا

 رئوس مطالب:

 معرفی فرآیندهای تصادفی )استوکاستیک( و طبقه بندی آنها. -1

 فرآیندهای مرکب و غیرهمگن یواسان. -فرآیند یواسان -2

له کلی تجدیدپذیری، رابطه والد، قضایای حدی، کاربرد فرآیندهای ، معاد(Renewal Process)فرآیندهای تجدیدپذیر  -3

 تجدیدپذیر در مسائل مختلف.

زنجیره های مارکوف، طبقه بندی آنها برحسب حالت های مختلف، قضایای حدی حالتهای گذرا و پایدار، کاربرد زنجیره  -4

 های مارکوف در مسائل مختلف.

 ط با فرآیندهای تجدید پذیر، کاربرد آن با مهندسی صنایع.زنجیره های مارکوف با زمان پیوسته، ارتبا -5

 مدلهای بهینه سازی در سیستم های مارکوفی. -6

 (Wiener Process)مدلهای بهینه سازی احتمالی با زمان پیوسته، فرآیند وینر  (Brownian Motion)حرکت براونی  -7

 و کاربرد آن در بهینه سازی.

 فهرست منابع: 

1. Stochastic processes, Sheldon M. Ross, Wiley, 1996, ISBN: 0471120626, 
9780471120629 
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 نظریه صف

Queueing Theory 

 
  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5002 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی و معرفی مفاهیم خط انتظار و نظریه صف. -1

 رئوس مطالب:

های صف های صف، فرآیند تولد و مرگ سیستمری صف، انواع سیستممقدمه و مفاهیم اساسی در تئو -1

براساس فرآیند تولد و مرگ، مدل های صف براساس فرآیند مارکوفی مدل های صف بر اساس فرآیندهای 

غیرمارکوفی، بهینه سازی سیستم های صف شبیه سازی سیستمهای صف، کاربرد تئوری صف در مسائل 

 اقتصادی اجتماعی و صنعتی.

 فهرست منابع: 
1- U. Narayan Bha, An Introduction to Queueing Theory: Modeling and Analysis in 

Applications, 2nd ed., Birkhäuser Basel, 2015, ISBN: 978-0-8176-8420-4, 978-0-8176-
8421-1 

2- Kleinrock. L, Queuing Systems, Vol 1&11, Wily 1975. 
3- Gross D, and C.M. Harris, Fundamentals of Queuing Theory, Wily, 1974. 
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 ریزی خطیبرنامه

Linear Programming 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5903 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی خطی.مرور مباحث پایه و آشنایی با مفاهیم و مباحث عمیق برنامه

 رئوس مطالب:

وش سیمپلکس و انواع آن، قضایای همگرائی در مدلهای خطی، قضیه دوکانکی، برنامه ریزی پارامتری، مدلهای خطی، ر

حل مسائل خطی با ساختارهای ویژه نظیر حد فوقانی، روش های حل مسائل برنامه ریزی خطی با اندازه های بزرگ نظیر 

 احتمالی. دلف(، روش تفکیک، برنامه ریزی خطی -ایجاد ستون، روش تجزیه )دانزیک

 فهرست منابع: 
1- David G. Luenberger, Yinyu Ye, Linear and Nonlinear Programming, Springer, 2016, 

ISBN: 978-3-319-18841-6, 978-3-319-18842-3 
2- Robert J Vanderbei, Linear Programming: Foundations and Extensions, 4th ed., 

Springer, 2014,ISBN: 978-1-4614-7629-0, 978-1-4614-7630-6 
3- Murty, K.G. Linear Programming, Wiley, 1983. 
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 ریزی عدد صحیحبرنامه

Integer Programming 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5905 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 عدد صحیح یزیربرنامه قیو مباحث عم میبا مفاه ییو آشنا هیمباحث پا مرور

 رئوس مطالب:

 و داخلی نقطه محدب، یها مجموعه مفاهیم تعریف آن، از یکاربرد یها نمونه و صحیح عدد یرهایمتغ ریزی¬برنامه یمدلساز-1

 رب یمرور آزمند، های¬الگوریتم شناخت آن، محاسبه نحوه و الگوریتم محاسباتی پیچیدگی ها،¬الگوریتم شناخت میانی، نقطه

 ،یخط یزیر برنامه بر یمرور. یتصادف یجستجو و Breath first search، Depth first search شامل وجستج های¬روش

 . انیگراد ریز روش و وستهیپ وولف -دانتزیگ  روش وسته،یپ یخط ریغ و یخط یرهایمتغ  با بندرز کیتفک روش با ییآشنا

 معتبر نامعادالت ایجاد های¬روش رامونیپ بحث راسی، شعاع و گوشه نقاط ،یوجه صفحات و وجه معتبر، نامعادالت فیتعر-2

 های-برش ،یانفصال یها تیمحدود گوموری،-شواتال نامعادالت مشترک، علیه مقسوم بزرگترین روش صحیح، عدد تقریب شامل

 .گوموری آمیخته های¬برش و گوموری ساده

 درزبن روش و پنالتی روش کمک با پیوسته و کی و صفر آمیخته مسائل حل باالس، الگوریتم توسط یک و صفر مساله حل-3

 یروشها ن،یداک تمیالگور از استفاده با حیصح یها ریمتغ کران و شاخه روش و  یک -صفر کران و شاخه روش یبررس ، ختهیآم

 حذف همزمان یروشها از استفاده با اسیمق بزرگ یک-صفر مساله حل زدن، شاخه جهت ینامساو انتخاب و یورود ریمتغ انتخاب

 .کران و شاخه اتیعمل یاجرا و برش جادیا د،یزا معادالت

-هکول مساله حل پویا، ریزی¬برنامه روش شمارشی، روش مسیر، کوتاهترین های¬روش کمک با پشتی¬کوله قیدق مساله حل-4

 ندهفروش مساله یبررس. برش و شاخه و کران و شاخه روش از استفاده وبا یابتکار یروشها از استفاده با یک -صفر حالت در پشتی

 . آن میتعم و صیتخص مساله ،یابیجا مساله گرد، دوره

 روش اب افتهی میتعم صیتخص مساله حل  ان،یگراد ریز روش از استفاده با الگرانژ ضرایب یافتن نحوه و الگرانژ آزادسازی روش-5

 حل و دهش بروز یبیترک یروشها با ییآشنا وولف،-گیدانتز افتهی توسعه روش از استفاده با ستون تولید روش ، الگرانژ آزادسازی

 .نمونه لیمسا

 فهرست منابع: 

1. Integer and Combinatorial Optimization, G. L. Nemhauser, L. A. Wolsey, 1988, Wiley 
2. Integer Programming, L. A. Wolsey, 1998, Wiley 
3. Integer Programming, H. A. Taha, McGraw Hill, 1987. 
4. Integer Programming: Theory and Practice, Edited by J. K. Karlof, 2006, Taylor and Francis. 
5. Hamdy A. Taha. Integer Programming: Theory, Applications, and Computations. Elsevier 

Science, 2014. 
6. Michele Conforti, Gerard Cornuejols, Giacomo Zambelli. Integer Programming .Springer 

International Publishing, 2014. 
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7. Der-San Chen, Robert G. Batson, Yu Dang. Applied Integer Programming: Modeling and 
Solution, Wiley, 2010. 
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 ریزی غیرخطیبرنامه

Nonlinear Programming 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5906 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی غیرخطیمفاهیم و مباحث عمیق برنامه مرور مباحث پایه و آشنایی با

 رئوس مطالب:

 و محدب شبه توابع مقعر، و محدب توابع ، بمحد یها مجموعه آن، از یکاربرد یها نمونه و یخط ریغ یمدلساز -1

 بهبود و سازنده یتمهایالگور انواع و تمیالگور مفهوم ن،یهس سیماتر و انیگراد بردار ، یریپذ مشتق محدب، مهین

 و یخط یجستجو بر یمبتن یتمهایالگور ها،تمیالگور در یدگیچیپ  مفهوم کنوا،ی ریغ و کنوای یتمهایالگور دهنده،

 . تمهایالگور در ییهمگرا نرخ و ییهمگرا نان،یاطم نطقهم بر یمبتن

 یجستجو تمیالگور در گام نییتع  ،یخط یجستجو در کاهنده موجه امتداد: تیمحدود بدون و یرخطیغ یها مدل -2

 نان،یاطم منطقه تمیالگور در یکوش نقطه نییتع گام، مقدار یبرا نیگلدست و  ولف  و جویآرم طیشرا ،یخط

 رهیمتغ دچن ر،یناپذ مشتق و رهیمتغ چند ، ریپذ مشتق و رهیمتغ کی ر،یناپذ مشتق و رهیمتغ کی: وابعت یهاتمیالگور

 انیدگرا روش ، وتنین روش بر یمبتن افتهی توسعه یها  روش  وتن،ین روش  ب،یش نیشتریب روش  ر،یپذ مشتق و

 نیکمتر مساله و یخط ریغ معادالت ستمیس  حل یبرا جستجو یروشها کاربرد ،یخط ریغ و یخط وندیهمپ

 یبرا یکاف و الزم طیشرا جان، – تزیفر از ینگیبه یبرا الزم طیشرا: تیمحدود با و یخط ریغ یها مدل .مربعات

 روسن، نز،یتاپک ک،یزوتند تمیالگور جمله از موجه یامتدادها در حرکت یها روش تاکر، – کوهن-کاروش از ینگیبه

 .لیزنگو و ولف

 و ینیز نقطه اثبات ،یدوگانگ فاصله دوگان، یقو و فیضع یایقضا  الگرانژ، یدوگانگ: یخط ریغ یمدلها در یدوگانگ -3

 هب بردن یپ ان،یگراد از استفاده با دوگان حل روش الگرانژ،  دوگان یها بیش ریز و تقعر ،ینگیبه در آن از استفاده

 مانع، بر یمبتن یها تمیالگور و مهیبرجر یمبتن یها تمیالگور ، دوگان یها جواب قیطر از هیاول مسأله یها جواب

 . یبیترک یتمهایالگور

 از استفاده و دوم توان از ییها مدل حل دوگان،-هیاول یدرون نقطه روش از استفاده با یخط یزیر برنامه مسأله حل -4

 . یهندس یزیر برنامه و  یکسر یزیر برنامه ر،یپذ کیتفک یمدلها  مکمل، یخط یها مدل

 فهرست منابع: 
1. Bazaraa, M. S., H. D. Sherali and C. M. Shetty, Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, 

John Wiley and Sons Inc, Third Edition, 2006. 
2. Nocedal, J., S. J. Wright, Numerical Optimization, Springer, Second Edition, 2007. 
3. McCormic, G.P., Nonlinear Programming, John Wiley, 1992. 
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4. Amir Beck. Introduction to Nonlinear Optimization Theory, Algorithms, and Applications with 
MATLAB. Cambridge University Press, 2015. 

5. Der-San Chen, Robert G. Batson, Yu Dang. Applied Integer Programming: Modeling and Solution, 
Wiley, 2010. 
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 ریزی پویابرنامه

Dynamic Programming 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5902 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 .ریزی پویابرنامه و مباحثمسائل  یو معرف فیتعار م،یارائه مفاه

 رئوس مطالب:

 گشتبر معادله بلمن، ینگیبه اصل ها، تیمحدود و هدف تابع یریپذ کیتفک اصل ا،یپو مسائل کردن فرموله و یمدلساز -1

 .عقب به حرکت و جلو به حرکت میمفاه ،یکاربرد یها مثال از یمدلساز ا،یپو یزیر برنامه کی در یتکرار و

 نهیهب یبرا مقعر ای و محدب هدف تابع با یها مدل مشتقات، از استفاده با یبعد کی ییایپو: گسسته یایپو یزیر برنامه -2

 ریمتغ در رییتغ ماکس، ین یم صورت به هدف تابع ضرب، حاصل صورت به یها تیمحدود ،یخط ریغ توابع شدن،

 رنامهب کی حل ،یمحاسبات روش به وستهیپ تیوضع ریمتغ یبند شبکه ،یمحاسبات روش به یبعد کی یایپو ت،یوضع

 از یلسازمد اد،یز اریبس بعد با توام یریگ میتصم ریمتغ چند با ییمدلها ،یمحاسبات روش به یبعد چند یایپو کی و صفر

 اب یها روش الگرانژ، روش: تیوضع یرهایمتغ کاهش مشتق، از استفاده با یبعد چند ییایپو ،یکاربرد متعدد یها مثال

 توسعه و کاهش یها روش هدف، تابع یمتوال یها ارزش از بیتقر و یمش خط یفضا از بیتقر یها روش ،یمتوال بیتقر

 مقابل در یسر ریغ یها ستمیس یبررس. ادیز بعد با لیمسا حل در دادهایرو ریز از استفاده بلمن، روش به شبکه کی

 .یسر یها ستمیس

 ریمتغ ته،وسیپ صورت به یاحتمال یایپو ریمتغ ،یاحتمال میتصم ریمتغ ،یاحتمال انتقال تابع: یاحتمال یایپو یزیر برنامه -3

 نرخ دادن دخالت ،یاحتمال مختلف یها مدل یبرا نهیبه یاستراتژ ختارسا در بحث گسسته، صورت به یاحتمال یایپو

 توقف مساله سهام، بازار یایپو مساله انتظار، مورد ارزش یریکارگ به.  D-P از مثبت مدل ،D-P از یمنف مدل ، αلیتنز

 مسائل دمور در هوارد مدل یبررس ،یکنواختی تیوضع یبررس و مارکوف پروسه ،یقیتطب کنترل و نهیبه ریز لیمسا نه،یبه

 .شطرنج مساله حل در ایپو یزیر برنامه از استفاده. مرحله تینها یب با

 فهرست منابع: 
1- Introduction to Dynamic Programming, L.A. Cooper, M. Cooper, Pergamon Press1994. 

2- Introduction to Stochastic Dynamic Programming, Sheldon Ross,  Academic Press, 1994. 

3- Dynamic Programming and Optimal Control, Vol. I, II, Dimitri P. Bertsekas, Athena Scientific, 

Belmont, Massachusetts, 1995 
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 نظریه توالی عملیات

Sequencing and Scheduling 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5003 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 لی درس:اهداف ک

 با آشنایی نیز و عملیات بندیزمان و توالی مسایل با مرتبط بنیادی حل هایروش و هامدل با دانشجویان آشنایی درس این از هدف

 یصتخص صورت به توانمی را عملیات بندیزمان و توالی. است المللیبین علمی مجالت در شده منتشر مرتبط تحقیقات آخرین

 منابع، از یک هر روی بر آنها شروع زمان و ترتیب تعیین و کارها و وظایف از ایمجموعه انجام منظور به مانز طول در محدود منابع

 و ولیدیت صنایع در مهمی بسیار نقش گیریتصمیم مسایل انواع از یکی عنوان به عملیات بندیزمان و توالی مباحث. نمود تعریف

. است بازار در بقا برای اصلی الزامات از یکی هافعالیت کارای بندیزمان و توالی نتعیی امروز، رقابتی دنیای در. دارند خدماتی

 دست از امکان آنها، نمودن برآورده عدم صورت در و هستند مشتریان به شده داده تعهد تحویل هایزمان رعایت به ملزم هاسازمان

 باید هاسازمان این، بر عالوه. دارد وجود اعتبار کاهش و مشتریان، دادن دست از سود، کاهش محصوالت، شده تضمین فروش رفتن

 .باشند داشته نظر مد خود هایفعالیت ریزیبرنامه هنگام در را خود محدود منابع از کارا و مؤثر استفاده

 رئوس مطالب:

 هایمالگوریت و مسایل بندی،زمان بهینگی عملیات، توالی مسایل بندیطبقه ات،یعمل یتوال یرهایمتغ و ارهایمع ف،یتعار و مقدمه

 لح هایالگوریتم و مسایل ماشینی، تک بندیزمان مسایل حل به پویا ریزیبرنامه رویکرد ماشینی، تک بندیزمان مسایل حل

 حل هایالگوریتم و مسایل کارگاهی، جریان بندیزمان مسایل حل هایالگوریتم و مسایل موازی، هایماشین بندیزمان مسایل

 لیوسا بندیزمان مسایل ریاضی سازیمدل بندی،زمان مسایل حل به تحدید و انشعاب رویکرد کارگاهی، کار بندیزمان مسایل

 .پروژه و تحقیق ات،یعمل یتوال مسایل در دیجد هاینظریه، خدمه و هینقل

 فهرست منابع: 

1- Kenneth R. Baker and Dan Trietsch, Principles of Sequencing and Scheduling, 2013, Wiley, 
ISBN: 978-1-118-62625-2  

2- French, S., 1982, Sequencing and Scheduling: An Introduction to the Mathematics of Job-Shop. 
New York, NY, Ellis Horwood. 

3- Pinedo, M.L., 2016, Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems (5th Ed.). Berlin, Springer. 
ISBN: 978-3-319-26578-0, 978-3-319-26580-3 

4- Xhafa, F. & Abraham, A. (2008) Metaheuristics for Scheduling in Industrial and Manufacturing 
Applications. Berlin, Springer. 
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 های تولیدی اتوماتیکطراحی سیستم

Design of Automated Manufacturing Systems 
 

 کد درس
IE5004 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 اتوماتیک اساسی سیستم های تولیدیآشنایی با اصول و مفاهیم 

 رئوس مطالب:

سخت افزار(، اتوماسیون  -هیم اساسی سیستم های تولیدی )نرم افزاراصول و طراحی سیستمهای تولیدی، مفا

های ستمها، سیسنجنده ها و تغذیه کنندههای تولیدی شامل فرآیندهای برنامه ریزی اتوماتیک، کنترل اتوماتیک، سیستم

ک ، سیستمهای اتوماتیهادید مصنوعی، ماشین ابزار، کنترل اتوماتیک سیستم های حمل و نقل، انبارهای اتوماتیک، ربات

اندازه گیری خودکار، سیستم های تولید انعطاف پذیر، کاربرد کامپیوتر در طراحی صنعتی، کاربرد ریزپردازنده ها در 

 مسائل صنعتی.

 فهرست منابع: 

1- Tak-Wah Wong, Object-Oriented Methods for the Design of Automated Manufacturing 
Systems, 2017, Bibliolabs, ISBN: 1374726354, 9781374726352 

2- “Robots and Manufacturing Automation”, C.Ray Asfahl, John Wiley and Sons, 2nd 
edition, 1992. 

3- “Flexible Manufacturing Systems”, W.W.Lugger, Printice Hall 1991. 
4- “Industrial Control Hand book”, E.A.Parr, Industrial Press, 1987. 
5- “Automation, Production Systems and Computer Industrial Manufacturing” M.P. 

Groover, Printice Hall 1987.  
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 مهندسی فاکتورهای انسانی

Human Factors Engineering 

 
 کد درس

IE5919 
  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مفاهیم و اصول مهندسی فاکتورهای انسانی

 رئوس مطالب:

طراحی صحیح ابزاریابی در انجام کار و اصول و شرایط طراحی ابزاریابی )ثابت و متحرک( عامل رانش و حرکت، نقش 

جلوگیری از خستگی های زودرس، ضایعات اکتسابی، تقسیم بندی کارهای بدنی، سنجش توانایی های انسان در مقابل 

کار )سن، جنسیت، شغل، محیط، فاکتورهای شخصی، عادت و پذیرش فیزیولوژیکی و اجتماعی(، اندازه گیری گرمای 

روش میزان تعرق(، طراحی محیط کار در مبارزه با خستگی زودرس، ضایعات فیزیکی  محیط )روش فیزیولوژیکی،

ها(، انتخاب رنگ و حرفه اکتسابی و تنوع و تأثیرات روانی آن، دستگاه های اندازه گیری )انتخاب، جایگاه، طراحی، نمایش

یستم ها، آرایش ماشین آالت، )لباس محیط ابزار، دستگاه ها و محصول(، مدل های تصمیم گیری در مورد طراحی س

 آرایش افزاد محیط کار )چرخش کار(، جایگاه ربات در صنعت )جایگزین، کارهای سنگین و طاقت فرسا(. 

 فهرست منابع: 

1- Neville A. Stanton, Paul M. Salmon, Laura A. Rafferty, Guy H. Walker, Chris Baber, 
Daniel P. Jenkins, Human Factors Methods: A Practical Guide for Engineering and 
Design, 2nd Ed, Ashgate, 2013 

2- The biomechanical basis of Ergonomics, E.R. Tichauer, John Wiley, 1992 
3- Human Factors in Engineering and Design, McCormik, McGrawhill, 1993. 
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 ریزی تولیدبرنامه

Production Planning 
 

 درس کد
IE6005 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی تولید.مباحث عمقی برنامه آشنایی با

 رئوس مطالب:

کلیات برنامه ریزی تولید پیشرفته )استراتژی تولید محصول، استراتژی فرآیند تولید، انتخاب تکنولوژی  -1

و موجودی )برنامه ریزی، طول دوره برنامه ریزی، برنامه ریزی بلند تولید(، تعریف عوامل مدیریت تولید 

 مدت، میان مدت و کوتاه مدت(

 برنامه ریزی بلند مدت )پیش بینی، برنامه ریزی مالی، برنامه ریزی ساخت، برنامه ریزی منابع مورد نیاز(. -2

نامه ریزی مواد مورد نیاز و برنامه ریزی میان مدت )مدیریت تقاضا، برنامه ریزی توزیع و حمل و نقل، بر -3

 برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز و تعیین گلوگاه های ظرفیتی(.

برنامه ریزی کوتاه مدت )زمانبندی مونتاژ نهایی، برنامه ریزی و کنترل داده و ستاده، کنترل فعالیت های  -4

 پیشگیری(.  ، کنترل تولید جامع و تعمیراتJITتولید برنامه ریزی و کنترل خرید، کنترل پروژه، 

 برنامه ریزی سلسه مراتبی )تعریف، مدلسازی و بررسی مورد خاص( -5

 ارائه و تجزیه و تحلیل مقاالت زیر: -6
Richter, Kunt, “Stability of the Constant Cost dynamic lot size model” European J. of Operation 

Research, 31 (1987) 61-65. 

Schroe Der, R, G. & Larso, P.D, “A reformulation of  the aggregate Issue, Vol 6, No 3 May 

1986. 

 Elion, Samuel, Five approaches to aggregate Production Planning”, Alle Transaction, Vol, 7. 

NO.2 Jan, 1975 

Glover Fred, et al, “ An Integrated Production, Distribution and inventory Planning System, 

“Interfaces vol, 9, No.5, November 1979. 

 

 فهرست منابع: 

1- Dennis W. McLeavey and Seetharama L. Narasimhan, Production planning and 
inventory control, Allyn and Bacon, 1985, ISBN: 0205081479, 9780205081479 

2- Stephen N. Chapman, The Fundamentals of Production Planning and Control, 
Pearson/Prentice Hall, 2006, ISBN: 013017615X, 9780130176158 
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 سازی ترکیبیبهینه

Combinatorial Optimization 
 

 کد درس
IE5011 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس
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 اهداف کلی درس:

 سازی ترکیبیآشنایی با مفاهیم و اصول بهینه

 رئوس مطالب:

 ییمثالها تمها؛یالگور یاصول طراح تمها؛یالگور ییر محاسبات؛ کاراو نقش آنها د هاتمیمقدمه ای برالگور -1

( Order( ؛ مرتبه )رهیو غ Insertion sort, Bubble sort, Merge sortمرتبسازی )شامل   تمهاییازالگور

 ؛ Oو  Ω ،Θتوابع؛ نمادهای  یرفتارهای مجانب ها؛تمیالگور

 هایمسئله توقف؛ رده نگ؛یوریت هاینیماش  NP ،Pو، تمهایالگور ییفضا یدگیچیتمها؛پیالگور یزمان یدگیچیپ -2

مسائل  حیمسائل تشر وطبقه بندی آنها؛ رییگمیمسائل تصم Tractableو  Intractable ؛یدگیچیپ

-Coمسائل؛  NP-hard ،NP-easyو، NP-completeمسائل ؛ PSPACE-hardو  PSPACE-completeهای؛یپا

NP،Graph Coloring ،Vertex Cover ،Clique ،Maximum Independent Set ،3SAT ، SAT  شامل

 Subset Sum( مسائل لیکاهش )تبد روشهای ره؛یو غ NP-complete. گریکدیبه  NP-completeمسائل 

،Hamiltonian Cycle  

 نیربزرگت زی،یبرگراف رنگ آم یشامل مسائل مبتن ع،یصنا یدرمهندس یبیترک سازینهیبامسائل به ییآشنا -3

 (، درخت پوشا،کیخوشه)کل

 یابیدرشبکه ها، مسائل مکان انیو جر هینقل لیوسا یابیریمس ر،یمس نیتریطوالن ر،یمس نینر،کوتاهتریدرخت اشتا -4

 . صیو تخص

 .یمسائل هندسه محاسبات ات؛یعمل یمسائل زمانبندی وتوال -5

 هایمتیه جستجو؛ الگورمسئل کیفضای جواب واجزای  فیبه فرم مسائل جستجو؛ تعر زییمدلسازی مسائل برنامه ر -6

 هایتمیالگور ه؛یتکرارشونده،    دوسو قیباعمق محدود، باتعم کنواخت،ی نهیجستجوی ناآگاهانه شامل باهز

 نیکوته ب ن،یبهتر -جستجوهای اول ن،یتوابع تخم ،ی( جستجوهای عمقDFS) ،ی( عرضBFSجستجوی آگاهانه، )

(greedy؛ جستجوی گراد)پوشش مجموعه، بسته  ،یکوله پشت ار،یفروشنده س رینظ یلینوردی در مساو تپه یانی

 .یبندی، پوشش رأس

 ها،تیجواب، تابع هدف، ارضای محدود شیمشترک درفراابتکاری ها شامل نما میفراابتکاری؛ مفاه کردیبارو ییآشنا -7

 فراابتکاری. هایتمیالگور ییکارا لیپارامترها، وتحل میتنظ

 هیجستجوی ممنوعه، شب ،یبرتک جواب، شامل جستجوی محل یبتکاری مبتنروشهای فراا رییو به کارگ یطراح -8

 صانهیتکراری، جستجوی حر یجستجوی محل ر،یمتغ یگیآستانه ای، جستجوی همسا رشیپذ د،یسازی تبر

 .یتصادف

 یزیرنامه رب ک،یژنت تمی)الگوریتکامل تمهاییشامل الگور ت،یبرجمع یروشهای فراابتکاری مبتن رییو بکارگ یطراح -9

 تمیسازی انبوه ذرات، الگور نهی)بهیهوش جمع هایتمی(، الگوریتکامل زییبرنامه ر ،یاستراتژی تکامل ک،یژنت

 .یمصنوع یمنیا ستمیس تمیلگورجستجوی پراکنده، ا تمیزنبورعسل(، الگور تمیمورچگان، الگور



 

85 

 فهرست منابع: 

1- Introduction to Algorithms (3rd ed.) by Thomas Cormen et al., MIT Press, 2009. 
2- Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.) by Stuart Russell and Peter Norvig, 

Prentice Hall, 2009. 
3- Metaheuristics: From Design to Implementation, by El-Ghazali Talbi, John Wiley & Sons 

Inc., 2009. 
4- Lorenza Saitta and Jean-Daniel Zucker. Abstraction in Artificial Intelligence and 

Complex Systems, Springer New York, 2013. 
5- Robert Sedgewick and Philippe Flajolet. An Introduction to the Analysis of Algorithms 

(2nd ed.), Addison-Wesley, 2013 . 
6- Yossi Borenstein, Alberto Moraglio (eds.). Theory and Principled Methods for the 

Design of Metaheuristics, Springer Berlin Heidelberg, 2014. 
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 سازیسازی و بهینهسازی کامپیوتری، مدلشبیه

Computer Simulation, Modeling & Optimization 
 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5912 کد درس

 یتخصصی انتخاب نوع درس

 اهداف کلی درس:

 هدف این درس، فراهم آوردن درکی عمیق از تکنیک های شبیه سازی کامپیوتری سیستم های عمومی صنعتی و لجستیکی است.

 رئوس مطالب:

تشریح کامل و جامع جنبه های مهم یک مطالعه شبیه سازی شامل مدلسازی، نرم افزار شبیه سازی، صحه گذاری و 

 شبیه سازی. هایه و تحلیل و طراحی آماری آزمایشی ورودی ها، تجزیاعتباردهی مدل، مدل ساز

 دینامیک سیستم و تکنیک های مدلسازی

 تعریف سیستم، متغیرهای سیستم، فرموله کردن مسئله، شبیه سازی گسسته پیشامد

 شبیه سازی زنجیره تامین وتصمیم سازی با استفاده از شبیه سازی

 (Risk Pooling)ره تامین، اثر شالق چرمی، ادغام ریسک ارزش اطالعات، تغییر پذیری زنجی

 احتماالت پایه، نئوری صف، مسائل چند مرحله ای و چند سرویس دهنده

 مدلسازی رایانه ای و آزمایش آن

طراحی مدل، تست، تصدیق و اعتباردهی، رویکردهای جایگزین برای مدلسازی کامپیوتری، نقش طراحی آزمایشها، 

 ح های فاکتوریل، تشخیص شرایط بهینه در سناریوهای مختلف سیستمهای لجستیکی.رویکرد طراحی، طر

 استفاده از شبیه سازی برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای صنعتی

 بهینه سازی، مقایسه سیستم، فن تجزیه و تحلیل سیستم، ابزارهای صنعتی مفید

 شبیه سازی سیستمهای لجستیکی

بارگیری  (Machin setup)های لجستیک تولید نظیر آماده سازی ماشین  تکنیک های شبیه سازی سیستم

 Transfer)، ماشین های انتقال (Rework and scrap)، دوباره کاری و ضایعات (Machineloading)ماشین

mechines)  ،تکنیک های شبیه سازی حمل و نقل و جابه جایی مواد نظیر نقاله ها، وسایل نقلیه، کاروسلهاAGVها و 

 ربات ها

، ای، کارخانه های خدمات، خدمات حرفهها نظیر بانک، فروشگاه های خرده فروشیتکنیک های شبیه سازی سایر سیستم

 مراکز توزیع، سرویس های تحویل و سرویس های حمل و نقل.

 فهرست منابع:
1. Simulation Modeling & Analysis ; Averill Law, 5th ed., McGraw-Hill, 2015, ISBN10: 

0073401323, ISBN13: 9780073401324 
2. Devid Simcho-Levi, Philip Kaminsky, Designing and Management the Supply Chain, 2nd 

Edition, MCGraw-Hill, 2003. 
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3. Kelton, W.D., LAW, A.M., Simulation Modeling and analysis, MCGraw-Hill, 2000. 
4. Pidd, M. Computer modeling for Discrete Simulation, Wiley, 1989. 
5. Barry Render, Ralph M. Stair, JR. Micheal E. Hanna, Quantitative Analysis for 

Management, 9th Edition, 2006. 
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 نظریه شبکه

Network Theory 
 

 کد درس
IE5922 تعداد ساعت 3 تعداد واحد  

 تخصصی انتخابی نوع درس

 - نیازدرس یا دروس پیش

 اهداف کلی درس:

 یفحل مسائل معر یکارا برا یهاحلراه نییشبکه و تب یسازنهیدر حوزه به یاهیمسائل پا یو معرف فیتعار م،یارائه مفاه

 ا.کاربرده یفشده به همراه معر

 رئوس مطالب:

مسائل شبکه با  هیپا یمسائل شبکه و ارتباط جواب ها یسیمسائل، خواص ماتر یگراف و شبکه، مدل ساز یمعرف

حل  برای)همزاد یا دوگان(  دوال وهمزاد(  -)اولیه  دوال – مالیپرا یها تمیالگور ان،یجر نهیشیدرخت پوشا، مسئله ب

سأله م ر،یمس نیکوتاهتر ص،یو حل آن با استفاده از مسئله تخص اریئله فروشنده سمس ص،یمسائل حمل و نقل و تخص

 انیدرخت پوشا، مسأله جر نی(، کمترookو خارح از شرط ) مپلکسیس یهاو حل آن با روش نهیهز نیبا کمتر انیجر

 شکوفه تمیمسأله جور و پوشش و الگور ،یمحصولچند

 

1. Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications,  Ravindra K. Ahuja, Thomas 
L. Magnanti, and James B. Orlin, Prentice-Hall, 1993 

2. Network programming, Katta G. Murty, Prentice-Hall, 1992 
3. Optimization Algorithms for Networks and Graphs, Second Edition, James R. Evans 

and Edward Minieka, Marcel Dekker, Inc., 1992 
4. Flows in Networks, L. R. Ford, Jr. & D. R. Fulkerson, Princeton University Press, 

1962 

 

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81339519008&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=742618399&cftoken=71636482
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 نظریه تصمیم گیری

Decision Theory 
 

 کد درس
IE5921 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 گیریهای تصمیمآشنایی با روش

 رئوس مطالب:

 گیریهای تصمیممدلسازی مسائل با استفاده از مدل -1

 تجزیه و تحلیل درخت های تصمیم گیری -2

 دیاگرامهای تاثیر در تصمیم گیری کاربرد.  -3

 نظریه مطلوبیت و تجزیه و تحلیل  منحنی های مطلوبیت -4

 (AHP)روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  -5

 تئوری مطلوبیت چند مشخصه ایی -6

 نظریه بازیها و کاربرد های آن -7

 مطالعه موردی کاربرد تئوری تصمیم گیری در حل مسائل واقعی -8

 

 فهرست منابع:

1- Making Hard Decisions, R.T. Clemen and T. Reilly, Duxbury Press; 2 edition, 2002. 
2- Games and Decision Making, D. Aliprantis and S. Chakrabarti, Oxford University Press, 

2000. 

3- Game Theory: Analysis of Conflict, R.B Myerson, Harvard University Press, 2002. 
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 نظریه گراف

Graph Theory 
 

 کد درس
IE5012 تعداد ساعت 3 تعداد واحد  

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های مهم مورد استفادهآشنایی با نظریه گراف و الگوریتم

 رئوس مطالب:

های وریتمهای فراگیر مینیمم و الگهای ریشه دار، درختها، درختها، درختسازی گرافهای پیادهتعاریف گراف، روش

( و فاکتورهای گراف، matchingهای پیداکردن کوتاهترین مسیر و مسیر بحرانی، همتایابی )وابسته به آن، الگوریتم

آمیزی یال و رأس گراف، نطریه بروک، نظریه رمسی و اعداد رمسی، های هامیلتونی و اویلری، رنگهای مسطح، گرافگراف

 ریتم ها و قضایای هر یک از مباحث باالهمگام سازی )سنکرون سازی( گراف، الگو

 فهرست منابع:

1- Arthur Benjamin, Gary Chartrand, Ping Zhang, The Fascinating World of Graph Theory, 
Princeton University Press, 2015 

2- Gary Chartrand, Linda Lesniak, Ping Zhang, Graphs & Digraphs, Sixth Edition, CRC Press, 
2016 
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 شبکه و مکان گسسته

Network and Discrete Location 

 

 3 تعداد واحد IE5013 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 هاها و همانند اینها، قطبیابی مراکز، قرارگاهسازی و حل مسائل مکانشبکه و مکان گسسته و مدلآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 یابی؛مکان.هایلمعرفی نظریه و مد -1

 مسائل پوشش؛ -2

 مرکز و دیگر مسائل مرتبط(؛ Pمسائل مرکز )یک و  -3

 مسائل مراکز میانی و واسط؛ -4

 یابی قرارگاه با هزینه ثابت؛مسائل مکان -5

 یابی؛های مکانتوسعه و بسط مدل -6

 یابی در کسب و کار؛کاربردهای مکان -7

 یابی در خدمات عمومی و اجتماعی؛کاربردهای مکان -8

 یابی برای مراکز اعمال قانون و پاسخ سریع؛های مکانکاربرد -9

 های هماورد؛های موازنه در مکانمدل -10

 های پیاپی؛های مکانمدل -11

 دارند(؛ محیط هایی که اثرات سوء بر مردم و یاها یا جایگاهمحلیابی مراکز ناپسند )مکان -12

 سازی و حل.(، مدلhubیابی قطب )مسائل مکان -13

 :فهرست منابع

1. Mark S. Daskin, Network and discrete location: models, algorithms, and applications, 
2nd ed, 2013, Wiley, ISBN: 9780470905364, 9781118537015 

2. Athanasia Karakitsiou, Modeling Discrete Competitive Facility Location, 2015, Springer, 
ISBN: 978-3-319-21340-8, 978-3-319-21341-5 

3. Gilbert Laporte, Stefan Nickel, Francisco Saldanha da Gama, Location Science, 2015, 
Springer, ISBN: 3319131109, 9783319131108, 9783319131115 

4. H. A. Eiselt, Vladimir Marianov, Applications of Location Analysis, 2015, Springer, ISBN: 
978-3-319-20281-5, 978-3-319-20282-2 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+S.+Daskin%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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5. Niv Ahituv, Oded Berman, Operations Management of Distributed Service Networks: A 
Practical Quantitative Approach, 1988, Springer, ISBN: 978-1-4612-8281-5, 978-1-4613-
0991-8 

6. Reza Zanjirani Farahani, Masoud Hekmatfar, Facility Location: Concepts, Models, 
Algorithms and Case Studies, 2009, Physica-Verlag Heidelberg, ISBN: 9783790821505, 
3790821500 

  



 

93 

 یقطع ریغ یزیبرنامه ر

Stochastic Programming 
 

 3 تعداد واحد IE5907 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی غیرقطعیبرنامهآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 هابخش اول: مدل

 ها؛معرفی و مثال .1

 سازی.عدم اطمینان و مباحث مدل .2

 های اساسیبخش دوم: ویژگی

 یه اساسیها و نطرویژگی .3

 ارزش اطالعات و حل غیرقطعی. .4

 های حلبخش سوم: روش

 مسائل دو راهکاره؛ .5

 ای؛های عیرقطعی چند مرحلهبرنامه .6

 های عیرقطعی عدد صحیح.برنامه .7

 گیری های تخمین و نمونهبخش چهارم: روش

 ارزشیابی و تخمین انتطارات؛ .8

 های مونت کارلو؛روش .9

 ای.های چند مرحلهتخمین .10

 :ابعفهرست من

1. John R. Birge, François Louveaux, Introduction to Stochastic Programming, 2nd ed, 
2011, Springer, ISBN: 1461402360, 9781461402367 

2. Alan J. King, Stein W. Wallace, Modeling with Stochastic Programming, 2012, Springer, 
ISBN: 0387878165, 9780387878164 
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 یپتر یهاشبکه

Petri Nets 
 

 3 تعداد واحد IE6014 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های پتریشبکهآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 سازیهای مدلبخش اول: روش

 ها؛معرفی و مثال .1

 مفاهیم پایه؛ .2

 های سیستمی اولیه؛مورد ویژه عمومی: شبکه .3

 اجراهای متوالی و توزیع شده؛ .4

 ناریوها؛س .5

 های سیستمی اولیه؛شبکهنمادهای بیشتر برای  .6

 )سنتز(؛ مسئله ترکیب .7

 ها.ترکیب شبکه .8

 های واکاویبخش دوم: روش

 های حالت؛ویژگی .11

 های سیستمی اولیه؛ها در شبکهتلهها و همتله .12

 های سیستمی اولیه؛های مکان در شبکهثابت .13

 می اولیه؛های سیستهای مکان در شبکهها و ثابتترکیب تله .14

 های سیستمی عمومی )ژنریک(؛های مکان در شبکهها و ثابتتله .15

 دار و پوشش؛های عالمتگراف .16

 های سیستمی اولیه؛دسترسی پذیری در شبکه .17

 های اجرا؛ویژگی .18

 آزاد؛-های گزینهشبکه .19

 دار؛گرافهای عالمت .20

 های سیستمی دارای شکل درست )خوش فرم(.شبکه .21

 هابخش سوم: مورد کاوی

 های شبکه.الگوریتم. 24 افزار ناهمگام؛سخت. 23 دوطرفه؛ حذف .22
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 :فهرست منابع

1. Wolfgang Reisig, Understanding Petri Nets: Modeling Techniques, Analysis Methods, 
Case Studies, 2013, Springer, ISBN: 978-3-642-33277-7, 978-3-642-33278-4  
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 هانظریه بازی

Game Theory 

 
 کد درس

IE5920 
  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 دو آن در که پردازد یم ییتهایموقع یمدلساز به هینظر نیا. است یریگ میتصم حوزه در ها هینظر نیتر یاساس از هایباز هینظر -1

 اثر یگرید میتصم بر یکی اقدامات کهیطور به موثرند یریگ میتصم ندیفرآ در( متضاد بعضاً و جداگانه اهداف با) شتریب ای نفر

 عهمجمو هینظر از استفاده با و گراف مدل کمک به که هاستیباز هینظر یکاربرد صورت مناقشات، لیتحل و هیتجز. گذاردیم

 الفخ بر. پردازد یم رندهیگ میتصم نهاد ای فرد چند نیب مناقشه کیداردریوناپا باثبات یتهایوضع لیتحل و یمدلساز به ها

 . است مذاکرات در یمهم عنصر توافق حصول یبرا لیتما معموالً مناقشات،

 یطراح یمهندس منظر از متعامل، طیمح کی در بتوانند که است یافراد تیترب "هایباز هینظر" درس هیارا از هدف -2

 و اتمناقش لیتحل و هیتجز یهاکینتک یریکارگ به. بپردازند کیاستراتژ یها حوزه در یعلم یریگ میتصم به هاستمیس

 .دهدیم لیتشک را درس نیا از یمهم بخش ان،یدانشجو توسط آن هیارا و یعمل پروژه کی در مذاکرات

 رئوس مطالب:

به  یاهیباز(؛ رهمکارانهیهمکارانه در مقابل غ یهایباز، هایباز هینظر خچهیتار ست؟یچ بازی) هایباز هیبر نظر یدمه امق

 لیمسا(؛ مشهور کیکالس یهایباز، مجموع صفر یباز، تعادل تیمفهوم وضع، غالب یمفهوم استراتژ) کیفرم استراتژ

 افقو تو یهمکار یحالتها؛ و مناقصه دهیمزا؛ با اطالعات ناقص یهایباز؛ به فرم گسترده یهایو باز ایپو یریگ میتصم

و  هیتجز(؛ یورشکستگ تیمنصفانه منابع در وضع میتقس، به فرم تابع مشخصه یهایباز، و راه حل نش یمساله چانه زن)

 کیاز  ییجابجا یمدل گراف برا ،آنها نیب یاضیمختلف در مناقشات و روابط ر یانسان یرفتارها)مناقشات  لیتحل

 جهیر نتب گرانیباز یمنف اینگرش مثبت  ریتاث، گریکدی حاتیاز ترج گرانیدرک غلط باز، گرید تیبه وضع تیوضع

 .مذاکرات در حالت گسسته جینتا ینیب شیپ (؛مناقشه

 فهرست منابع:
1- Fang, Liping, Keith W. Hipel,  and D. Marc Kilgour, Interactive decision making: The graph 

model for conflict resolution. New York: Wiley, 1993. 
2- Fraser, Niall M., and Keith W. Hipel. Conflict analysis: Models and resolution. North - 

Holland, New York, 1984. 
3- Gibbons, R. Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992. 
4- Talwalkar,presh, The joy of Game Theory:An Introduction to strategic Thinking, 2013. 
5- Tadelis,Steven,game Theory: An Introduction,Princeton University press,2013. 
6- Hervé Moulin, Fair division and collective welfare, The MIT Press, Cambridge, 2003. 
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7- Osborne, Martin, An Introduction to Game Theory, Oxford: Oxford U.P, 2004. 
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 کنترل بهینه

Optimal Control 

 
 کد درس

IE6015 
  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با روش های بهینه سازی و کاربرد آنها جهت تشخیص بهینه منابع اقتصادی و فنی در طی زمان

 رئوس مطالب:

 تخصیص بهینه منابع، تشریح مفاهیم بنیانی -1

 ازی ایستابهینه س -2

 برنامه ریزی خطی و غیرخطی -1-2

 تئوری بازی -2-2

 کابرد بهینه سازی ایستا -3

 تئوری خانوار  -1-3

 تئوری بنگاه -2-3

 تعادل کلی -3-3

 بهینه سازی پویا -4

 مسائل کنترل -1-4

 محاسبه تغییرات -2-4

 برنامه ریزی پویا -3-4

 اصل ماکزیمم -4-4

 تئوری بازی دیفرانسیل -5-4

 هینه سازی پویا برد برکا -5

 رشد بهینه اقتصاد -1-5

 بهره برداری بهینه از منابع فناپذیر -2-5

  فهرست منابع:

1- M.D. Intrilligator “Mathematical Optimization and economic theory” Prentice- Hall Inc. 
/ Englewood Cliffs/N.J., 2002 
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 اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تامين

Supply Chain & Logistics Engineering 
 

 کد درس
IE5901 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 زنجیره عرضه و مدیریت آنبا آشنایی 

 رئوس مطالب:

 آشنائی با مدیریت زنجیره عرضه -1

 چرخه سفارش وچرخه در زنجیره عرضه -2

 برنامه ریزی استراتژیک در زنجیره عرضه  -3

 SCOR لمد  -4

 طراحی شبکه امکانات وتاسیسات در زنجیره عرضه -5

 طراحی شبکه توزیع در زنجیره عرضه -6

 مدیریت تولید و موجودیها در زنجیره عرضه -7

 مدیریت تقاضا در زنجیره عرضه -8

 برنامه ریزی تجمیعی در زنجیره عرضه  -9

 مدیریت حمل ونقل در زنجیره عرضه  -10

 سیستمهای اطالعاتی در زنجیره عرضه  -11

 ارت الکترونیکی درزنجیره عرضه نقش تج -12

 ( در زنجیره عرضهBullwhipپدیده شالق چرمی  ) -13

 هماهنگی در زنجیره عرضه -14

 فهرست منابع:
1. Sunil Chopra and Peter Meindi, Supply Chain Management, strategy, planning and 

operation, 3rd edition, Printice Hall, 2007.  
2. David Simchi-Levi,  Philip Kaminsky and Edith Simchi-Levi,  Designing and Managing the 

Supply Chain, McGraw-Hill, 2002. 
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 های زمانیبینی و آنالیز سریپیش

Forecasting and Time Series Analysis 
 

 کد درس
IE5909 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 موارد استفادهبا پیش بینی و آنالیز سری های زمانی و  آشنایی

 رئوس مطالب:

ای هبینی، تعریف مسئله پیش بینی، روشمقدمه ای بر سیستم های پیش بینی، طبیعت و موارد استفاده پیش 

یه و ، تجزبینی، مدل های سری های زمانی و پیش بینی با آنها، معیار کارایی، مالحظات و بررسی ها در طرح سیستمپیش

تحلیل برگشت، برگشت خطی ساده، برگشت خطی چندگانه )چند متغیره(، حداقل مربعات وزنی، میانگین متحرک و 

روش های مربوطه، فرآیند ثابت، فرآیند روند خطی و هموار کننده های غیر خطی، روش های هموارسازی نمایی، فرآیند 

توسعه هموارسازی دوگانه به وسیله معیار کمترین مربعات، کمترین  ثابت، فرآیند روند خطی، هموارسازی درجه باالتر و

مدل فصلی ضرب پذیر، مدل فصلی مربعات وزنی و هموارسازی مستقیم، مدلهای هموارسازی برای داده های فصلی، 

 طش بینی، فاصله های پیشگویی، تخمین مستقیم نقاپذیر، پیش بینی های پریودی و جمعی، واریانس خطاهای پیجمع

درصدی توزیع تقاضا، ترکیب پیش بینی ها، تجزیه و تحلیل خطاهای پیش بینی، تخمین ارزش انتظاری پیش بینی، 

ها، آزمون های عالمت تعقیب، مقادیر اولیه، پوشش و حذف مشاهدات، مدلهای اتورگرسیو میانگین تخمین واریانس

فرآیندهای اتورگرسیو میانگین متحرک ترکیبی، متحرک تلفیقی، فرآیند اتورگرسی، فرآیندهای میانگین متحرک، 

فرآیندهای غیرایستا، مدل بندی سری زمانی، فرآیندهای فصلی، توابع انتقال، مدل های واسطه و سری های زمانی 

 چندگانه، روش های بیزی در پیش بینی. 

 فهرست منابع: 
1- Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci, Introduction to Time Series 

Analysis and Forecasting, 2nd ed, Wiley, 2015, ISBN: 978-1-118-74511-3 
2- Time Series Analysis: Forecasting and Control, 1994, Box, Jenkins, and Rainsel 
3- Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series. Brown.  
4- Applied Time Series Analysis for Managerial Forecasting. Nelson. 
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 اصول مهندسی مالی

Financial Engineering Principles 
 

 کد درس
IE5900 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مفاهیم سبد سرمایه و قیمت گذاری قراردادها

 رئوس مطالب:

 کلیات و مفاهیم -1

 مبانی ریاضی و احتمالی -2

  (Geometric Brownian Motion) حرکت هندسی براونی -3

 سبد سرمایه وبهینه سازی آن -4

 وتوسعه های آن Markowitz  قضیه -5

 قراردادهای آتی و اختیار -6

 ومبانی ریاضی آن Arbitrage مفهوم -7

 قیمت گذاری قراردادهای آتی -8

 شولز –قیمت گذاری قراردادهای اختیار با مدل بلک  -9

 قیمت گذاری قراردادهای اختیار با مدل دوجمله ای -10

 (VaR) درمعرض ریسک ارزش -11

 VaR روشهای مختلف محاسبه -12

 بهینه سازی استوار -13

 فهرست منابع:

1- John C. Hull,  Options, Futures, and Other Derivatives, Printice  Hall, 2002 
2- Reha Tűtűncű, Optimization in Finance, 2005 
3- Sheldon Ross,  An Elementary Introduction to Mathematical Finance, 2nd Edition, 

Cambridge, 2000 
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 نظریه و کاربرد پایایی

Reliability: Theory & Applications 
 

 کد درس
IE5923 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 پایایی نظریهآشنایی با مفاهیم 

 رئوس مطالب:

های برآورد تماالت، شاخص های پایایی، توزیع های احتمال، توابع مخاطره، روشپایایی، اصول اح نظریهمفاهیم اصلی در 

پارامترها )روش حداکثر دستنمایی، روش گشتاور و غیره(، تئوری بیز در برآورد پایایی، مدل های پایایی پارامتری )آزمون 

 اسبه پایایی سیستم.های عمر تسریع شده، داده های سانسور شده و ...(، مدلهای آزمون تسریع شده، مح

 

 فهرست منابع: 

  (، مهندسی پایایی، تألیف السید ای السید.1392رسول نورالسناء، عباس سقایی، کامیار صبری لقایی ) -1

2- Paul A. Tobias, David C. Trindade (2012), “ Applied Reliability”,3rd ed, CRC Press. 
3- D.L. Grosh (1989), “Primer of Reliability Theory, John Wiley and Sons. 
4- R. E. Barlow, F. Proschan, and L.C. Hunter (1996), “ Mathematical Theory of Reliability”, 

Philadelphia: SIAM. 
5- Elsayed A. Elsayed(2012), “ Reliability Engineering”, John Wiley and Sons. 
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 بندی پروژهریزی و زمانبرنامه

Project Scheduling and Planning 
 

 کد درس
IE5908 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مدیریت پروژه و استانداردهای موجود

 رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر مدیریت پروژه و مشخص کردن جایگاه زمانبندی پروژه در بحث مدیریت پروژه ها -1

 یت پروژه و مثال هایی از کاربرد های نمونه آن در چند پروژه  مقدمه ای بر مدیر -2

 معرفی استاندارد ها موجود  -3

 فرایند های شروع پروژه -4

 فرایندهای برنامه ریزی پروژه -5

 فرایند های اجرای پروژه -6

 فرایندهای اختتام پروژه -7

 مدیریت برنامه -8

 مدیریت سبد پروژه ها -9

 مدلهای بلوغ در مدیریت پروژه -10

 ئل زمانبندی پروژه و ادبیات سه قسمتی )مزایا و معایب آن( دسته بندی مسا -11

 انواع شبکه های پروژه -12

 معرفی مسائل مرجع برای آزمایش در زمانبندی پروژه  -13

 

 فهرست منابع:
1- Project Management Body of Knowledge Guide 2004, (PMBOK), PMI The Project 

Management Institute (www.pmi.org)  
2- Mantel S., Meredith J. Core Concepts in Project Management, Willey, 2005 
3- Harold Kerzner, project management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and 

Control  (7th Edition), Willey, 2004. 
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 نظریه فازی و کاربردهای آن

Fuzzy Theory and Applications 
 

 کد درس
IE5924 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مفاهیم و کاربردهای نظریه فازی

 رئوس مطالب:

 :تعریف اولیه  .1

های فازی و عملگرهای آن، اصل تعمیم، اعداد فازی و محاسبات آنها، رابطه فازی، مجموعه .2

 گراف فازی، منطق فازی.

زی خطی فازی )با اهداف فازی، با محدودیت های فازی، مدل متقارن، و روشهای برنامه ری .3

 با اعداد فازی(

 تصمیم گیری با پارامترهای فازی، تصمیم گیری گروهی فازی، برنامه ریزی پویای فازی. .4

 حمل و نقل، جایابی، برنامه ریزی تولید، سیستم های خبره. :کاربردها .5
 

 فهرست منابع: 
1- Zimmermann H.J., Fuzzy Sets Theory and its Application, McGraw Hill 1991. 
2- Zimmermann H.J., Fuzzy Sets , Decision Making and Expert Systems, McGraw hill 1987. 
3- Lai & Hwang, Fuzzy Mathematical Programming, Mchill, 1992. 
4- Lai & Hwang, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making, Printice hall, 1992. 
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 ها و کاربردهاها، الگوریتمکاوی: مدلداده

Data Mining: Models, Algorithms, and Applications 
 

 کد درس
IE5925 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 هاداده ویآرش از دانش و الگوها استخراج یبرا ینیماش یریادگی و یآمار یروشها با انیدانشجو ییآشنا درس نیا هدف

 .ندینما کاوش را آنها مربوطه یابزارها با و کرده لیتحل را یواقع یایدن مسائل خواهند قادر انیدانشجو. باشدیم

 رئوس مطالب:

 کاویداده معرفی -1

 داده انباره و یاداده گاهیپا میمفاه -2

 داده -3

 یاکتشاف لیتحل -4

  پیوندیهم دستورهای -5

  بندیدسته -6

 مکمل یهاروش ،یبنددسته -7

 نمایانگرها ساخت و انتخاب -8

 بندیخوشه -9

 مکمل بندی،خوشه -10

 .پرت نقاط صیتشخ -11

 فهرست منابع: 
1- Han J. and Kamber M. (2011) Data Mining: Concepts and Techniques (3rd edition), 

Morgan Kaufmann. 
2- Berry M. J. A. and Linoff G. S. (2011) Data Mining Techniques For Marketing, Sales, and 

Customer Relationship Management (3rd edition) Wiley. 
3- Hastie T., Tibshirani R., Friedman J (2009) The Elements ofStatistical Learning:Data 

Mining, Inference, and Prediction (2ndedition), Springer. 
 .سوم چاپ ران،یا صنعت و علم دانشگاه انتشارات ،"دانش کشف و یکاوداده"( 1392. )ب مورپوریت ،.س زادهیعل ،.م یغضنفر .4

 .دانش ازین انتشارات دوم، راستیو ،"یکاربرد یکاوداده"( 1392. )م طاهرپرور ،.س یمحمود ،.م آباده یعیصن .8
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 هاستمیس سازیبهینه در منتخب مباحث

Selected Topics in Systems Optimization 
 

 کد درس
IE5098 3 تعداد واحد 

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

ها در سطح کارشناسی ارشد که در فهرست دروس سازی سیستمآشنایی با یکی از دروس جدید و نوظهور در زمینه بهینه

نه وهدف این درس آن است که به دانشجویان بیاموزد چگ تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع آورده نشده است.

 ها بکار آید.سازی سیستمدر گسترش و عمق بخشی به کاربردهای بهینهتواند موضوع درس می

 رئوس مطالب:

های موضوع ها و اطالعات روز؛ منافع و ارزشآشنایی با موضوع و تعاریف پایه آن؛ اهمیت و ضرورت موضوع مستند به داده

انی؛ سابقه و سیر تطور موضوع؛ آشنایی با مراکز علمی، ای، و جهدرس برای مردم و جوامع در سطح ملی، منطقه

های افزارها و فناوریها و جزئیات موضوع؛ نرمبندیها، و افراد شاخص علمی مرتبط با موضوع؛ انواع دستهگردهمایی

 ها.ها؛ بررسی و نقد روشسازی آنهای علمی و چگونگی بکارگیری و پیادهها و تکنیکمرتبط؛ روش

و همچنین اد با تجربه در این زمینه هستند راندن این درس، دانشجویان موظف به تحقیق و مصاحبه با افردر ضمن گذ

 .شده مطالعه موردی ارائه دهند هبایست برای عناوین دادمی

 :فهرست منابع

 های مرتبط منتشر شده در پنج سال اخیر،کتاب -1

 المللی مرتبط،های ملی و بینمجموعه مقاالت گردهمایی -2

 مقاالت علمی مرتبط منتشر شده در نشریات معتبر، -3

 ای.المللی و مؤسسات معتبر علمی و مشاورههای ملی و بینهای مرتبط منتشر شده توسط سازمانگزارش -4
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 1 هاستمیس سازی بهینه در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Systems Optimization 1 
 

 کد درس
IE6098 3 تعداد واحد 

 تخصصی انتخابی وع درسن

 اهداف کلی درس:

 یبرادرس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

چالش  کند بهها تمرکز میسازی سیستماز گرایش بهینه یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

 کشد.می

 

 رئوس مطالب:

ردازند. پها میسازی سیستمبهینهمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

رهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزهر دانشجو از 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ،لیو تحل هیتجز نیا

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش ستها، خومرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهاتبط منتشر شده توسط سازمانمر یهاگزارش -4
5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 2 هاستمیس یسازنهیبه در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Systems Optimization 2 
 

 کد درس
IE6099 3 تعداد واحد 

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبرادرس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

چالش  کند بهتمرکز میها سازی سیستمبهینهاز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یاحطرو توسعه،  ق،یتحق

باشد، یا آن که به یک  1ها سازی سیستمبهینهدر  شرفتهیمباحث پتواند در ادامه مباحث درس کشد. مباحث این درس میمی

 موضوع مستقل و متفاوت دیگر اختصاص یابد.

 

 رئوس مطالب:

ردازند. پمی هاسازی سیستمبهینهمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس ین درس دانشجویان به مطالعهدر ا

رهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزهر دانشجو از 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیا انتخاب نمار قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز نیا

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدئه تا به اراد وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهاسازمان مرتبط منتشر شده توسط یهاگزارش -4
5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 1 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 1 

 
 کد درس

IE6997 
  تعداد ساعت 1 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 2سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

تعیین شده و مورد تأیید استاد راهنمای  موضوع کلی رساله دکتراآماده سازی دانشجوی دکترا در انجام پژوهش بر روی 

 دانشجو.اصلی 

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در اولین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع بر روی موضوع رساله اصلی وی، اخذ می

وم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، ضرورت دارد در هر مراجعه دکتری خود متمرکز شده، به صورت مدا

 دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و تبعیت کند.

دام کرده، و در گزارشی مکتوب آوری کافی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدر این درس دانشجو به جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در اختیار استاد ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلنتایج بررسی

 گذارد.راهنما می

 روش ارزیابی:

هیأت علمی )به انتخاب استاد پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو 

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 
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 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 2 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 2 
 

 کد درس
IE6998 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

اله، رسهدایت دانشجوی دکترا در عمق دهی به پژوهش بر روی موضوع مشخص تر رساله دکترا، تعیین عنوان پیشنهادی 

 و آماده سازی دانشجو برای تهیه طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در دومین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

سبت به تحقیق و تتبع عمقی و دقیق تر بر روی شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال ناصلی وی، اخذ می

تر رساله دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، موضوع مشخص

فت و ضرورت دارد در هر مراجعه دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریا

 تبعیت کند.

آوری و به روزرسانی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در در این درس دانشجو به ادامه جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلگزارشی مکتوب نتایج بررسی

و  هانقدها و تحلیل ضروری است در گزارش عالوه بر مرور منابع پژوهشی )از گذشته تاحال( وگذارد. اهنما میاختیار استاد ر

 عنوان پیشنهادی رساله، و چارچوب طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا گنجانده شود.های علمی، یافته

 روش ارزیابی:

حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد  پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 
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 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 شرفتهیپ محاسبات کارگاه

Advanced Computing Workshop 
 

 کد درس
IE6999 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 2و  سمینار دکترا  1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

ته دانشجو به منظور بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش رساله توانمندسازی و افزایش مهارت های محاسباتی پیشرف

 دکترا.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی و یا گروهی در یکی از سه نیمسال اول، دوم و یا سوم تحصیل توسط دانشجوی 

های محاسباتی با ابزارها و مهارت شود. در این درس دانشجو در طول نیمسالدکترا، با نظر استاد راهنمای اصلی وی، اخذ می

و کامپیوتری پیشرفته به تناسب نیاز و ضرورت )از میان رئوس مطالب و یا ابزارها و مهارت هائی که استاد راهنما تعیین 

 آورد.کند( آشنا شده و قابلیت بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش را بدست میمی

 رئوس مطالب:

 Python ،Matlab ،Rی، تخصصی نظیر افزارهای محاسباتی، آمارنرم

 Anylogic ،Simul8 ،FlexSim ،NetLogoسازی همانند َافزارهای شبیهنرم

 CPLEX ،Gurobi ،COIN-ORیابی از قبیل افزارهای بهینهنرم

 یعت(بهای شبکه عصبی، فراابتکاری )همانند ژنتیک، کلونی مورچگان، الهام گرفته از طافزارهای مربوط به الگوریتمنرم

 (، محاسبات ابریHigh Performance Computingهای استفاده از محاسبات سریع )فراگیری مهارت

 Gephi ،Pajek ،NodeXL ،Cytoscapeهای پیچیده و اجتماعی نظیر افزارهای شبکهنرم

 QGIS( نظیر GISهای اطالعات جغرافیائی )افزارهای سیستمنرم

 از پژوهشی دانشجوافزار پیشرفته مربوط به نیهر نرم

 فهرست منابع:

 افزارهامنابع آموزشی و راهنماهای مربوط به هریک از نرم
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  سيالبس دروس

 هاي سالمتسيستم
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 های سالمتآشنایی با سیستم

Introduction to Healthcare Systems 
 

 کد درس
IE4100 2 تعداد واحد 

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های سالمتگوناگون سیستمیی با وجوه آشنا

 رئوس مطالب:

، سیستم، کیفیت و های سالمت از نقطه نظر سازمان، ساختار، فرایندها، اقتصاددر این درس وجوه مختلف سیستم

-های بازپرداخت و جنبه، شیوههای سیستم، الگوهای رفتاری، پرسنل، هزینههای سالمت شامل تجهیزاتمحتوای سیستم

گیری کارایی سیستم اشاره گذاری قوانین و اخالقیات و اندازهشوند. همچنین در این درس به سیاستمالی معرفی می های

 .شودمی

 فهرست منابع:

1- Introduction to Health Care By Dakota Mitchell, Lee Haroun 
2- Introduction to Healthcare: For the Technical College System of Georgia 
3- Introduction to Health Care Management By Buchbinder, Nancy H. Shanks 
4- Understanding managed care: an introduction for health care professionals By Annette 

U. Rickel, Thomas N. Wise 
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 شناسی و طراحی تحقیقروش

Research Methodology and Design 

 
 کد درس

IE4102 2 تعداد واحد 

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های آنآشنایی با نحوه تهیه و تدوین تحقیق و ویژگی

 رئوس مطالب:

 نحوه با نچنیهم ،شندیندیب یعلم صورت به مسئله کی به راجع خود سواالت به که آموزندیم انیدانشجو درس نیا در

 ،تحقیق موضوع نییتع لیقب از یمباحث شامل درس نیا. شد خواهند شناآ آن هاییویژگ و انواع و تحقیق نیتدو و هیته

 ،گیریاندازه مقیاس ،متغیرها و مفاهیم تعریف ،مهم سواالت بیان نحوه و هایویژگ ،تحقیق اهداف ،تحقیق مسئله بیان

 هایروش و هاداده تحلیل و یآورجمع در خطاها انواع ،هاداده وتحلیل تجزیه متداول هایروش، مطالعه مورد جامعه

گزارش مختلف مراحل در هامحدودیت ،یقبل هاییبررس مرور بیان نحوه ،یقبل هاییبررس مرور اهمیت ،آن کاهش

 .است تحقیق و نویسی

 فهرست منابع:

1- Aline Dresch, Daniel Pacheco Lacerda, José Antônio Valle Antunes Jr., Design Science 
Research: A Method for Science and Technology Advancement, Springer, 2015, ISBN: 
978-3-319-07373-6, 978-3-319-07374-3   

2- Essentials of Research Design and Methodology By Geoffrey R Marczyk, J.D., PH.D., 
Geoffrey R. Marczyk, David DeMatteo, David Festinger 

3- DRM, a Design Research Methodology By Lucienne T. M. Blessing, Amaresh Chakrabarti 
4- Research Methodology By Rajendar Kumar 
5- Qualitative-quantitative research methodology By Isadore Newman, Carolyn R. Benz 
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 های تحقیق در عملیات برای سالمتمدل

Operations Research for Healthcare 
 

 کد درس
IE5100 3 تعداد واحد 

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 درمانی -ی بهداشتیهاو بنگاه هامهندسی و ساماندهی سازمانسازی در آشنایی با ابزارهای بهینه

 رئوس مطالب:

های سالمت کمتر از یافته برای سیستمتخصیص  ، بودجهتوسعه مل کشورهای پیشرفته و درحالدر تمامی جوامع، شا

ازی سرو آشنایی با ابزار بهینه این . ازتر است. این کمبود منابع در کشورهای جهان سوم بسیار جدیمقدار مورد نیاز است

های مالی به تحقیق در عملیات نه تنها در تصمیمهای . تکنیکهای سالمت امری ضروری استبرای مدیران سیستم

 کاربردهای . از جملهدرمانی نیز کابرد فراوانی دارد -های بهداشتیکند، بلکه در مدیریت داخلی سازمانمدیران کمک می

، رپاییان سبندی فرآیند مداوای بیمار، زمانتخت به بیماران با در نظر گرفتن اولویتشان توان به تخصیص بهینهآن می

 .بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد تعیین ظرفیت پذیرش بیمار برای هر بخش و
 

 فهرست منابع:

1- Arielle Lasry, Michael L. Washington, Hannah K. Smalley, Faramroze Engineer, 
Operations Research and Health Care Policy, Springer,2013, ISBN: 978-1-4614-6506-5, 
978-1-4614-6507-2 

2- Margaret L. Brandeau, François Sainfort, William P. Pierskalla, Operations Research and 
Health Care: A Handbook of Methods and Applications, Springer, 2005, ISBN: 978-1-
4020-7629-9, 978-1-4020-8066-1 

3- Randolph Hall, David Belson, Pavan Murali, Maged Dessouky, Patient Flow: Reducing 
Delay in Healthcare Delivery, Springer, 2013, ISBN: 978-1-4614-9511-6, 978-1-4614-
9512-3 

4- Brian Denton, Handbook of Healthcare Operations Management: Methods and 
Applications, Springer, 2013, ISBN: 9781461458852, 1461458854, 9781461458845 
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 یت در سالمتفبهبود فرآیند و کی

Process and Quality Improvement in Healthcare 

 
 کد درس

IE5101 3 تعداد واحد 

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 درمانی -آشنایی با راهکارهای عملیاتی برای بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی

 مطالب:رئوس 

-به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای دولت ها تلقی می درمانی -ـت خدمات بهداشتیدر جهان امروزی بهبود کیفی

از  درمانی -باالی خدمات بهداشتیلذا کیفیت  .است هاحکومت مردم هدف عمدهعموم سالمت  یارتقاشود. به عبارتی، 

های قابل اخیر کوشش هو در دو ده اندکردهدستیابی به آن تالش برای  دولتیهای هایی است که نظامجمله دغدغه

است که تجربه نشان داده . تدر بسیاری از کشورها به عمل آمده اسبهداشت و درمان توجهی جهت ارتقای کیفیت 

 های اقتصادیجوییدرمانی گر چه در نگاه اول پر هزینه است اما در عمل صرفه -ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی

. ارزشمندی برای یک کشور به ارمغان می آورد. همچنین در بهبود آداب و اخالق عمومی جامعه تأثیر بسزایی دارد

، ارزیابی مداوم خدمات ریزی برای رسیدن به این استانداردها، برنامهبنابراین تعریف و تبیین استانداردها و اهداف جدید

. در این درس، ضمن تکیه بر اهمیت ارتقای کیفیت ری مستمر و ضروری است،  ام، یافتن نقاط ضعف و اصالحبهداشتی

 .شود، راهکارهای عملیاتی برای تحقق این مهم ارائه میخدمات بهداشتی

 فهرست منابع:
1. Measuring quality improvement in healthcare: a guide to statistical process control 

applications By Raymond G. Carey, Robert C. Lloyd 
2. Continuous quality improvement in health care  By Curtis P. McLaughlin, Arnold D. 

Kaluzny 
3. Quality improvement in healthcare: putting evidence into practice  By Karen Parsley, 

Philomena Corrigan 
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 سالمت انفورماتیک در

Information Technology in Healthcare 
 

 3 تعداد واحد IE5102 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های سالمتها در سیستمآشنایی با دستاوردهای فناوری اطالعات و نحوه استفاده از آن

 رئوس مطالب:

های سالمت بیان ردها را در سیستماستفاده از این دستاو ، نحوهاین درس ضمن معرفی دستاوردهای مهم فناوری اطالعات

های سالمت، سبب تسریع و بروز از دستاوردهای فناوری اطالعات ) سخت افزار و نرم افزار ( در سیستم . استفادهکندمی

 .شدن فرآیندها خواهد شد

 فهرست منابع:
1. Information technology in health care by Johanna Westbrook, Enrico W. Coiera 
2. Health Information Technology Basics: A Concise Guide to Principles and Practice By 

Teri Thomas-Brogan 
3. Health information technology by Nadinia Davis, Melissa LaCour 
4. Dictionary of health information technology and security By David Edward Marcinko, 

Hope R. Hetico 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Johanna+Westbrook%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Enrico+W.+Coiera%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nadinia+Davis%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Melissa+LaCour%22
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 2و  1 های سالمتکارورزی مهندسی سیستم
Internship in Healthcare System Engineering 1 & 2 

 

 5/0 تعداد واحد IE5104 & IE5105 کد درس

 تخصصی الزامی رسنوع د

 اهداف کلی درس:

 های فراگرفته شده در محیط درمانی به طور عملی و کاربردیآشنایی با کاربرد درس

 رئوس مطالب:

ساعت کار در مراکز درمانی مورد توافق الزامی است. نمره این درس  48جهت گذراندن هر کارورزی )نیم واحدی( ارائه گواهی 

 گردد.ولی درج میبه صورت قبولی و یا عدم قب

 فهرست منابع
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 های سالمتمارهای ارزیابی و اعتبارسنجی سیستاستانداردها، معی

Standards, Performance Measurement and Accreditation in Healthcare Systems 
 

 3 تعداد واحد IE5106 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های سالمتو معیارهای ارزیابی سیستمآشنایی با استانداردها 

 رئوس مطالب:

 -های بهداشتینظام درمانی از اهداف مشترک همه -، بهبود مستمر خدمات بهداشتیگونه که در مقدمه اشاره شدهمان

ی رگی. واضح است که اندازهگیری میزان کیفیت فرآیندهاست. ارتقای کیفیت این خدمات مستلزم اندازهدرمانی است

. به همین دلیل آشنایی با استانداردها و معیارهای ارزیابی پذیر نیستو معیارهای الزم امکان مناسب بدون وجود شاخص

های آماری . همچنین این مدیران به هنگام دریافت دادهها ضروری استهای سالمت برای مدیران این سیستمسیستم

 .ها را مشخص نمایندکه درصد صحت آن ها و ابزاری استگیری از شاخصنیازمند بهره

 

 :فهرست منابع

1. Tools for Performance Measurement in Health Care: A Quick Reference Guide By Joint 
Commission Resources. 

2. Healthcare performance measurement: systems design and evaluation By Vahé A. 
Kazandjian, Terry Lied 

3. Health performance measurement in the public sector: principles and policies By 
Edward Perrin, Susan M. Skillman, National Research Council (U.S.) 

4. Overcoming Performance Measurement Challenges in Behavioral Health Care By Joint 
Commission Resources, Inc Staff, Jcr 
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 کاوی در سالمتداده

Data Mining in HealthCare  
 

 3 تعداد واحد IE5107 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 -کاوی در مدیریت مراکز بهداشتیها و کاربرد دادهها و یافتن الگوی موجود در آنآشنایی با ابزارهای کاوش در داده

 درمانی

 رئوس مطالب:

که در جستجوی الگوهای سازگار یا روابط سیستماتیک بین متغیرها  هاستدی تحلیلی برای کاوش دادهکاوی فرآینداده

نها ها و تبدیل آپردازد. استخراج اطالعات مناسب از میان انبوه دادهیمشده  داده ید الگوهای تشخیصأیاست، سپس به ت

های نیازمند استفاده از روش درمانی،های بهداشتیسازمانهای گیریویژه در تصمیمه ها، ببه دانش مورد نیاز سازمان

 سببه ک ،هاست که در فضای مدیریت دانش سازمانیی اردهاککاوی یکی از ابزار و روینوین در این حوزه است. داده

آن در  کاوی، با کاربرد. با گذارندن این درس دانشجویان ضمن آشنایی با دادهکندها کمک میدانش از پایگاه داده

 شوند.آشنا می درمانی -مدیریت مراکز بهداشتی

 

 :فهرست منابع

1. Clinical Data-Mining in Practice-Based Research By Irwin Epstein, Susan Blumenfiel 
2. Medical data mining issues and experiments By Ranjit S. Veen 

3. Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms By Mehmed Kantardzic 

4. Data mining: opportunities and challenges By John Wang 

5. Medical Informatics: knowledge management and data mining in biomedicine By 
Hsinchun Chen 
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 های خبره در سالمتسیستم

Artificial Intelligence and Expert Systems in Healthcare 
 

 3 تعداد واحد IE5108 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 اب( عصبی های شبکه و دانائی مهندسی خبره، سیستمهای مصنوعی، هوش) هوشمند های سامانه مبانی و اصول آموزش

 خبره هایسیستم( Shell) های پوسته آموزش و مدیریتی و گیری تصمیم کاربردهای بر تأکید

 مطالب:رئوس 

 قدمه ای بر هوش مصنوعی: تاریخچه، اهداف  و توانائیهام .1

 های خبره امانهساختار س .2

روشهای ابتکاری ، Search Methods : Depth - first Search ،Breadth - first Searchوشهای جستجو ر .3

(Heuristic ) ، روشهای نوین جستجو الگوریتم های فرا ابتکاری(Meta heuristic) ،Simulated Annealing ،Tabu 

Search ،Genetic Programming 

 Knowledge Representation)نمود( دانایی بازنمایی .4

 Knowledge Engineeringهندسی داناییم .5

 مختصری از منطق گزاره ها  .6

 Rule - Based Systemsهای بر پایه قاعده )قاعده مند(  امانهس .7

 ( Backward & Forward Chainingزنجیره های پسرو و پیشرو ) .8

 FOOPESو  VP-Expert(  نرم افزار Shellمعرفی پوسته ) .9
10. Object Oriented Systems 
 تصمیم گیری های احتمالی در سیستم خبره .11

 Case Based Reasoning( CBR) ستدالل های مبتنی بر موردا .12

 Artificial Neural Networkشبکه های عصبی  مصنوعی  .13
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 :فهرست منابع

1. Russel S., Norvig P. (2009) Artificial Intelligence; a Modern Approach, 3rd ed., Prentice 
- Hall. 

2. Harmon P., Sawyer B. (1990) Creating Expert Systems for Business and Industry, 
Wiley. 

3. Darlington T. (2000) The Essence of Expert Systems, Prentice Hall. 
4. Schreiber G., Akkermans H., Anjewierden A., de Hoog R., Shadbolt N., Van de Velde 

W., Wielinga B. (1999) Knowledge Engineering and Management: The CommonKADS, 
The MIT Press. 

5. Sawyer B., Shaffer D., Schussler T., Moose A. (1993) VP-Expert; Rule-Based Expert 
System Development Tool, Wordtech Systems Inc. 

6. J. Giarratano J.C. ,RileyG. (2005) Expert systems: Principles and Programming, 4th ed., 
PeopleSoft, Inc. 
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 شبکه و مکان گسسته در سالمت

Network and Discrete Location in Healthcare 

 

 3 تعداد واحد IE5109 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 ف کلی درس:اهدا

 های گوناگون سیستم سالمت یابی صحیح تجهیزات و بخشآشنایی با مکان

 رئوس مطالب:

 به ،های گوناگون سیستم سالمتیابی صحیح تجهیزات و بخش، مکانهاسازی نیازدر سیستم سالمت پس از مشخص

ه بسیار پر اهمیت است. در این درس عنوان یک سیستم یکپارچارائه خدمت به  کردن زمان و هزینه منظور کمینه

های دیگر برای تعیین مکان مناسب تجهیزات و در عملیات و روش آموزند که چگونه از ابزار تحقیقدانشجویان می

یابی و تخصیص در های مکان. مباحث این درس شامل مدلدرمانی استفاده کنند -های مختلف مراکز بهداشتیقسمت

کاری ابت، ابتکاری و فرا سازی ریاضی قطعیهای واقعی در سیستم سالمت ، بهینهزی نیازسا، مشخصسیستم سالمت

 شده و... است.های طراحیمدل

 :فهرست منابع

7. Network and discrete location: models, algorithms, and applications , by Mark S. 
Daskin 

8. Handbook of Humanitarian Health Care Logistics By George Mc Guire 
9. Operations research and health care: a handbook of methods and applicationsBy 

Margaret L. Brandeau, François Sainfort, William P. Pierskalla 
10. Building regional health care networks in Europe By John Oates, Henrik Bjerregaard 

Jensen 
11. Recent developments in the theory and applications of location models by Oded 

Berman, Dmitry Krass 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+S.+Daskin%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+S.+Daskin%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Oded+Berman%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Oded+Berman%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dmitry+Krass%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 سازی و بهینه سازی، مدلهای سالمتسازی کامپیوتری سیستمشبیه

Healthcare Systems Simulation 
 

 3 تعداد واحد IE5110 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 -های مدیران مراکز بهداشتیگیریسازی شده و کمک به تصمیمآشنایی با روش آزمایش دنیای واقعی با محیط شبیه

 درمانی

 رئوس مطالب:

دهد یک سیستم واقعی را با تمامی خصوصیات در دنیای ن اجازه میسازی در واقع ابزاری است که به کاربراشبیه

ی ها و فرآیندهای سیستم شناسای. برای تحقق این امر الزم است که ابتدا تمام فعالیتمجازی کامپیوتری بازسازی نمایند

 از کدام توزیع های آماری مختلف باید مشخص شود که هر فرآیند. سپس با استفاده از تستسنجی شوندو سپس زمان

عدی ب . مرحلهشودهای مختلف با یکدیگر تعیین میکند. همچنین ارتباط فرآیندآماری و با چه پارامترهایی استفاده می

های سالمت به سازی سیستم. شبیهشده و کدنویسی استسازی دنیای واقعی با استفاده از اطالعات گردآوریشبیه

ازی سهای خود را در محیط شبیهتصمیم ، نتیجهگیریدهد که قبل از تصمیمامکان میدرمانی  -مدیران مراکز بهداشتی

 .های مختلف بهترین تصمیم را اتخاذ کنندگزینه ، سپس با مقایسهشده آزمایش کنند

 :فهرست منابع

 یدکتر هاشم محلوج تألیف جری بنکس و جان کارسن، ترجمه "پیشامد-های گسستهسازی سیستمشبیه " .6

7. Simulation Modeling & Analysis ; Averill Law, 5th ed., McGraw-Hill, 2015, ISBN10: 
0073401323, ISBN13: 9780073401324 

8. Medical and healthcare simulation by David Crookall, Min Zhou 
9. Applied system simulation: methodologies and applications  By Mohammad Salameh 

Obaidat, Georgios I. Papadimitriou 
10. Systems modeling and simulation: theory and applications  By Doo-Kwon Baik 
11. Discrete-event system simulation by Jerry Banks, Barry L. Nelson 
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 سالمت در ستمیس یهاییایپو یسازمدل

System Dynamics Modeling in Healthcare 

 

 3 تعداد واحد IE5112 د درسک

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 متهای سالهای رفتاری سیستمهای سالمت و شناخت ویژگیآشنایی با روابط علی و معلولی بین متغیرها در سیستم

 رئوس مطالب:

یری و گ، تصمیمهای سالمتها به خصوص سیستم، محیطی و اجتماعی سیستم، اقتصادیهای فنیتغییرات و پیچیدگی

یرهای ها باید متغرو برای مدیریت هر چه بهتر این سیستم. از این کندها را بسیار مشکل میمدیریت کارآمد این سیستم

های تقویت یا ، حلقه، روابط علی و معلولی حاکم بین متغیرهاها )تجمعی یا جریانی(، نوع آنموجود در سیستم

در  .های رفتاری سیستم را شناختتعادل و ویژگی ، نقطهها، الگوی رفتاری هر یک از این حلقهکننده سیستمتضعیف

 ، کمک شایانی به دانشجویان رشتهسالمت در ستمیس یهاییایپو یسازمدلاین راستا گذراندن درس سه واحدی 

 .کندهای سالمت میمهندسی سیستم

 :فهرست منابع

1. System dynamics: modeling, analysis, simulation, design By Ernest O. Doebelin 
2. System Dynamics By William John Palm 
3. System Dynamics: Theory And Case Studies By B.J. Ranganath, Ranganath 
4. A systems dynamics model of a community health system by Nancy Whitley Clark 

 

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ernest+O.+Doebelin%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+John+Palm%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nancy+Whitley+Clark%22
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 سالمت در یاحتمال یهامدل

Stochastic Models in Healthcare 
 

 3 تعداد واحد IE5113 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های سالمتسازی سیستمسازی در بهینههای بهینههای احتمالی و روشآشنایی با مدل

 رئوس مطالب:

است، برای رفع این در این حوزه را مشکل کرده گیری، تصمیمهای سالمتیستمهای دنیای واقعی سپیچیدگی

شود. در این درس دانشجویان می آموزند که کردن دنیای واقعی استفاده میپیچیدگی از الگوهای مختلفی برای مدل

 سازی، بهینههای بهینهشسالمت( را در قالب مدل احتمالی بیان کنند و آن را با رو قسمتی از دنیای واقعی )سیستم

گیری مدیران است. این درس شامل ، ابزاری تجویزی و توصیفی برای تصمیمهای احتمالینمایند. خروجی این مدل

طی سازی شرهای سالمت، مدل، تئوری صف در سرویسمباحثی از قبیل فرآیندهای تصادفی در سیستم رفتاری سالمت

 .های طراحی شده استریزی تصادفی برای مدل، برنامهتبرای الگوهای رفتاری در سیستم سالم

 :فهرست منابع

2. Applied stochastic models and data analysis, by John Wiley & Sons, 1997 
3. Level Crossing Methods in Stochastic Models  By Percy H. Brill 
4. Stochastic Models in Operations Research, Vol. II: Stochastic Optimization ,By Daniel 

P. Heyman, Matthew J. Sobel 
5. Stochastic models in queueing theory,  By Jyotiprasad Medhi 
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 سیستم سالمت در راهبرد گذاری و تدوینسیاست

Policy Making and Strategic Planning in Healthcare 
 

 3 تعداد واحد IE5114 کد درس

 ی انتخابیتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 درمانی -های بهداشتیها و انطباق با سازمانآشنایی با اصول مدیریت سازمان

 رئوس مطالب:

. دهددرمانی انطباق می -های بهداشتیها را با سازمانکند و سپس آنها را معرفی میاین درس اصول مدیریت سازمان

ی ، نحوهکرد سازمانی، فرآیند و عمل، ساختارتئوری مدیریت سازمانی در این درس دانشجویان با مباحثی از قبیل

نی بیو پیش دهی، تئوری انگیزش، مدیریت عملکرد فردی، ارتباطات درون سازمانیپاسخگویی و مسئولیت پذیری

 .شونددرمانی آشنا می -های بهداشتیی سازمانها و منافع آیندهچالش

 :فهرست منابع

5. “Strategic management of health care organizations”  By Linda E. Swayne, Walter Jack 
Duncan, Peter M. Ginter 

6. “Strategic Management: An Integrated Approach” By Charles W. L. Hill, Gareth R. 
Jones 

7. “Managing Health Care Business Strategy” By George B. Moseley  
8. “Health care policy, performance and finance: strategic issues in health care” By Huw 

Davies, Manouche Tavakoli 

9. “Managed care: strategies, networks, and management” By Montague Brown 



 

132 

 سالمت یهاستمیس در سکیر تیریمد

Risk Management in Healthcare Systems 
 

 3 تعداد واحد IE5115 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 مخاطرات با مقابله یهاروش و کردهایرو ف،یتعار با ییآشنا

 رئوس مطالب:

 یاریسب در راتیتاث نیا کنترل و یبررس ،ییشناسا.  اند ردهک فیتعر "اهداف بر تیقطع عدم ریتاث" را سکیر ای مخاطره

 و سالمت نیتام ،ینگهدار و کنترل بحران، تیریمد پروژه، تیریمد کار، و کسب تیریمد) یمهندس-یعلم یها شاخه از

 تبادل کنترل، ،یبند تیاولو ،یابیارز ،ییشناسا مفهوم به سکیر تیریمد دانش و گرفته قرار توجه مورد...(  و دارو

 نیا. است یانسان ای یکیمکان ستمیس هر عمر طول در رانیمد و مهندسان فیوظا از یکی مخاطرات بر نظارت و اطالعات

 حاظل خود یها یساز میتصم در را تیقطع عدم راتیتاث ریفراگ نگاه کی با تا کند یم کمک عیصنا مهندسان به درس

 سکیر تیریمد دهیچیپ یکارها و ساز در را یمهندس یهاندیفرآ نقش مختلف یهایموردکاو یبررس با و کنند

 .ندینما فایا و ییشناسا

 :فهرست منابع

1. “Slovic, Paul Ed. The perception of risk. Earthscan publications, 2000. 
2. Glendon, A. Ian, Sharon Clarke, and Eugene McKenna. Human safety and risk 

management. CRC Press, 2016. 
3. Haimes, Yacov Y. Risk modeling, assessment, and management. John Wiley & Sons, 

2015. 

4. Covello, Vincent T., and Miley W. Merkhoher. Risk assessment methods: approaches 
for assessing health and environmental risks. Springer Science & Business Media, 
2013. 
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 سالمت یها ستمیدر س یکار یباز

Gamification in Healthcare Systems 
 

 3 تعداد واحد IE5116 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های سالمتآشنایی با اصول و کاربردهای بازی کاری و بازی های جدی در مدیریت سیستم

 رئوس مطالب:

کاربرد های  –لفه ها و نگرش های موجود در بازی برای ارتقای سیستم های جدی به مفهوم استفاده از مو –بازی کاری 

روز افزونی در مدیریت سیستم های مختلف و ازجمله سیستم های حوزه سالمت یافته است. این درس ضمن معرفی 

در طراحی و مدیریت  مفاهیم و شیوه استفاده از بازی کاری، دانشجویان را با برخی از مهم ترین کاربرد های بازی کاری

 –سیستم های سالمت آشنا می کند. همچنین این درس می تواند بستر مناسبی برای توسعه رویکرد های نوین مشابه 

 .در صنعت سالمت کشور فراهم کند –مانند استفاده از بازی های جدّی 

 

 :فهرست منابع

1 Kevin Werbach and Daniel Hunter, For The Win: How Game Thinking Can 
Revolutionize Your Business, Wharton Digital Press, 2012 

2 Byron Reeves and J. Leighton Read, Total Engagement: Using Games And Virtual 
Worlds To Change The Way People Work And Businesses Compete, Harvard Business 
Press, 2009  

3 Steffen P. Walz and Sebastian Deterding, eds., The Gameful World: Approaches, 
Issues, Applications, MIT Press, 2015  
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 های سالمتمدیریت زنجیره تأمین در سیستم

Supply Chain Management for Healthcare Systems 
 

 3 تعداد واحد IE5117 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ها و افزایش رضایتمندی مراجعینآشنایی با مدیریت زنجیره تامین تجهیزات پزشکی با هدف کاهش هزینه

 :رئوس مطالب

و . از این ر، مواد و تجهیزات پزشکی هستندخدمت به مشتری نیازمند خرید وسایل درمانی برای ارائه -مراکز بهداشتی

شوند. با توجه به قیمت باالی این مواد و نهایی و اصلی محصوالت پزشکی شناخته می کنندهعنوان مصرفاین مراکز به 

تأمین تجهیزات پزشکی گام مهمی در پایین  انند با مدیریت صحیح زنجیرهتودرمانی می -، مراکز بهداشتیتجهیزات

های مازاد در . در واقع با جلوگیری از اتالف هزینهها و به دنبال آن افزایش رضایتمندی مراجعین بردارندآوردن هزینه

 .یابدفزایش میدرمانی برای رقابت با واحدهای مشابه ا -، توان رقابتی مراکز بهداشتیتأمین زنجیره

 :فهرست منابع

1. Optimize your healthcare supply chain performance: a strategic approach By Gerald R. 
Ledlow, Allison Corry, Mark A. Cwiek 

2. Strategic management of the health care supply chain By Eugene Stewart Schneller, 
Larry R. Smeltzer 

3. Supply chain management By John T. Mentzer 
4. Supply chain strategy: the logistics of supply chain management By Edward Frazelle 
5. Supply chain management: best practices By David Blanchard 

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerald+R.+Ledlow%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerald+R.+Ledlow%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Allison+Corry%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+A.+Cwiek%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eugene+Stewart+Schneller%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Larry+R.+Smeltzer%22
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 های اجتماعی در سالمتواکافت شبکه

Social Network Analysis in Healthcare 
 

 3 تعداد واحد IE5118 کد درس

 تخابیتخصصی ان نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل رفتاری در زمینه سالمتآشنایی با روش

 رئوس مطالب:

. دهنده انسان استگیرنده و چه از دیدگاه خدمتهای سالمت چه از دیدگاه خدمتترین عنصر در مبحث سیستماصلی

و  های نرمهای اجتماعی در بستر شبکهعصرهای آتی شبکهها در عصر حاضر و یکی از بکرترین منابع ارتباطی انسان

عنوان یک  ها بههای اجتماعی و انسانها الزم است شبکهسخت است. برای تحلیل درست رفتارها و درک صحیح نیاز

ه ب های اجتماعیشده در شبکهآموزند از بستر فراهم منبع معتبر مورد بررسی قرار گیرند. در این درس دانشجویان می

خدمات استفاده کنند. این درس شامل  عنوان یک منبع عظیم اطالعاتی برای تحلیل رفتارها و گسترش فعالیت و ارائه

ای در زمینه سالمت، آینده تحقیقی افزاری و شبکه، بازاریابی نرممباحثی از قبیل تحلیل رفتاری در زمینه سالمت

 شد.بارفتاری با تمرکز در دیدگاه سالمت و... می

 :فهرست منابع

1. Social networks and health ,By Bernice A. Pescosolido 
2. The SAGE Handbook of Social Network Analysis ,By John Scott, Peter Carrington 
3. Analyzing Social Media Networks with NodeXL  By Derek Hansen, Ben Shneiderman, 

Marc A Smith 
4. Computational Social Network Analysis: Trends, Tools and Research Advances By Ajith 

Abraham, Aboul Ella Hassanien, Václav Snášel 
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 در سالمتمهندسی فاکتورهای انسانی 

Human Factors Engineering in Health 

 

 IE5112 کد درس 3 تعداد واحد IE5121 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اف کلی درس:اهد

 آشنایی با مفاهیم و اصول مهندسی فاکتورهای انسانی

 رئوس مطالب:

اصول و شرایط طراحی ابزاریابی )ثابت و متحرک( عامل رانش و حرکت، نقش طراحی صحیح ابزاریابی در انجام کار و 

بل های انسان در مقاجلوگیری از خستگی های زودرس، ضایعات اکتسابی، تقسیم بندی کارهای بدنی، سنجش توانایی 

کار )سن، جنسیت، شغل، محیط، فاکتورهای شخصی، عادت و پذیرش فیزیولوژیکی و اجتماعی(، اندازه گیری گرمای 

محیط )روش فیزیولوژیکی، روش میزان تعرق(، طراحی محیط کار در مبارزه با خستگی زودرس، ضایعات فیزیکی 

ها(، انتخاب رنگ و ی اندازه گیری )انتخاب، جایگاه، طراحی، نمایشاکتسابی و تنوع و تأثیرات روانی آن، دستگاه ها

حرفه )لباس محیط ابزار، دستگاه ها و محصول(، مدل های تصمیم گیری در مورد طراحی سیستم ها، آرایش ماشین 

 آالت، آرایش افزاد محیط کار )چرخش کار(، جایگاه ربات در صنعت )جایگزین، کارهای سنگین و طاقت فرسا(. 

 فهرست منابع: 

1. The biomechanical basis of Ergonomics, E.R. Tichauer, John Wiley, 1992 
2. Human Factors in Engineering and Design, McCormik, McGrawhill, 1993. 
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 سالمت یهاستمیس در یریگمیتصم

Decision Making in Healthcare Systems 
 

 3 تعداد واحد IE6124 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های سالمتگیری و کاربرد آن در سیستمهای تصمیمآشنایی با روش

 رئوس مطالب:

آموزند که چگونه از ابزارهای . در این درس دانشجویان میشودعنوان یک علم تلقی میگیری بهدیربازی است که تصمیم

های ، برآورد میزان ریسک گزینههای اهمیت ارزیابی یک تصمیم. روشندگیری استفاده کنعلمی موجود در تصمیم

ها و و قانونی موثر در تصمیم ، فرهنگیهای مالی، شناسایی محدودیتهای صحیحداده ، شیوه انتخاب و استفادهمختلف

 .شده در این درس استمباحث ارائه ها در تصمیمات ازاعمال این محدودیت نحوه

 :ت منابعفهرس

1. Decision Making in Health Care: Theory, Psychology, and Applications  By Escrito por 
Gretchen B. Chapman,Frank A. Sonnenberg 

2. Practical decision making in health care ethics: cases and concepts By Raymond J. 
Devettere 

3. Decision Making in Healthcare By Geoff Roberts, Stuart Emslie 
4. Decision making in health and medicine By M. G. Myriam Hunink 

 

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Geoff+Roberts%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stuart+Emslie%22
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 ی سالمتهاستمیس در منتخب مباحث

Selected Topics in Healthcare Systems 
 

 کد درس
IE5198 3 تعداد واحد 

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

های سالمت در سطح کارشناسی ارشد که در فهرست دروس آشنایی با یکی از دروس جدید و نوظهور در زمینه سیستم

هدف این درس آن است که به دانشجویان بیاموزد چگونه  هندسی صنایع آورده نشده است.تحصیالت تکمیلی رشته م

 های سالمت بکار آید.در گسترش و عمق بخشی به کاربردهای سیستمتواند موضوع درس می

 رئوس مطالب:

های افع و ارزشها و اطالعات روز؛ منآشنایی با موضوع و تعاریف پایه آن؛ اهمیت و ضرورت موضوع مستند به داده

ای، و جهانی؛ سابقه و سیر تطور موضوع؛ آشنایی با مراکز علمی، موضوع درس برای مردم و جوامع در سطح ملی، منطقه

های افزارها و فناوریها و جزئیات موضوع؛ نرمبندیها، و افراد شاخص علمی مرتبط با موضوع؛ انواع دستهگردهمایی

 ها.ها؛ بررسی و نقد روشسازی آنی و چگونگی بکارگیری و پیادههای علمها و تکنیکمرتبط؛ روش

 و همچنیناد با تجربه در این زمینه هستند در ضمن گذراندن این درس، دانشجویان موظف به تحقیق و مصاحبه با افر

 .شده مطالعه موردی ارائه دهند هبایست برای عناوین دادمی

 :فهرست منابع

 ه در پنج سال اخیر،های مرتبط منتشر شدکتاب -1

 المللی مرتبط،های ملی و بینمجموعه مقاالت گردهمایی -2

 مقاالت علمی مرتبط منتشر شده در نشریات معتبر، -3

 ای.المللی و مؤسسات معتبر علمی و مشاورههای ملی و بینهای مرتبط منتشر شده توسط سازمانگزارش -4
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 1 سالمت یهاستمیس در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Healthcare Systems 1 
 

 کد درس
IE6198 3 تعداد واحد 

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبرادرس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

 کند به چالشهای سالمت تمرکز میاز گرایش سیستم یصمشخ وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

 کشد.می

 

 رئوس مطالب:

از د. پردازنمی های سالمتسیستممربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیارهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزهر دانشجو 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  دعوت ازبا  توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یعلممقاالت  -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4
5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 2 سالمت یهاستمیس در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Healthcare Systems 2 
 

 کد درس
IE6199 3 تعداد واحد 

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبراشده است، که دانشجویان را درس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی 

 کند به چالشهای سالمت تمرکز میاز گرایش سیستم یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

باشد، یا آن که به یک  1 سالمت یهاستمیدر س شرفتهیمباحث پتواند در ادامه مباحث درس کشد. مباحث این درس میمی

 اوت دیگر اختصاص یابد.موضوع مستقل و متف

 

 رئوس مطالب:

از د. پردازنمی های سالمتسیستممربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیا رهگذرو از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزهر دانشجو 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خواتبط با موضوعاتمرصنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 ر،معتب اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4
5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 1 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 1 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6997 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 2سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

شده و مورد تأیید استاد راهنمای  تعیین موضوع کلی رساله دکتراآماده سازی دانشجوی دکترا در انجام پژوهش بر روی 

 اصلی دانشجو.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در اولین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

له اشود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع بر روی موضوع رساصلی وی، اخذ می

دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، ضرورت دارد در هر مراجعه 

 دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و تبعیت کند.

و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در گزارشی مکتوب  آوری کافی مستنداتدر این درس دانشجو به جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در اختیار استاد ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلنتایج بررسی

 گذارد.راهنما می

 روش ارزیابی:

ور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حض

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 
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 فهرست منابع:

 تشخیص استاد راهنمابه 
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 2 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 2 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6998 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

تر رساله دکترا، تعیین عنوان پیشنهادی رساله، هدایت دانشجوی دکترا در عمق دهی به پژوهش بر روی موضوع مشخص 

 و آماده سازی دانشجو برای تهیه طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در دومین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

ن درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع عمقی و دقیق تر بر روی شود. در ایاصلی وی، اخذ می

تر رساله دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، موضوع مشخص

ما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و ضرورت دارد در هر مراجعه دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهن

 تبعیت کند.

آوری و به روزرسانی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در در این درس دانشجو به ادامه جمع

رر در مسال و یا موعد مقهای علمی را تنظیم و تا پایان نیها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلگزارشی مکتوب نتایج بررسی

و  هانقدها و تحلیل ضروری است در گزارش عالوه بر مرور منابع پژوهشی )از گذشته تاحال( وگذارد. اختیار استاد راهنما می

 عنوان پیشنهادی رساله، و چارچوب طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا گنجانده شود.های علمی، یافته

 روش ارزیابی:

از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد پس 

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    نوشتاری آزمون آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 
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 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 شرفتهیپ محاسبات کارگاه

Advanced Computing Workshop 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6999 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 2و  سمینار دکترا  1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

زی و افزایش مهارت های محاسباتی پیشرفته دانشجو به منظور بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش رساله توانمندسا

 دکترا.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی و یا گروهی در یکی از سه نیمسال اول، دوم و یا سوم تحصیل توسط دانشجوی 

های محاسباتی شود. در این درس دانشجو در طول نیمسال با ابزارها و مهارتدکترا، با نظر استاد راهنمای اصلی وی، اخذ می

و کامپیوتری پیشرفته به تناسب نیاز و ضرورت )از میان رئوس مطالب و یا ابزارها و مهارت هائی که استاد راهنما تعیین 

 آورد.کند( آشنا شده و قابلیت بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش را بدست میمی

 س مطالب:رئو

 Python ،Matlab ،Rافزارهای محاسباتی، آماری، تخصصی نظیر نرم

 Anylogic ،Simul8 ،FlexSim ،NetLogoسازی همانند َافزارهای شبیهرمن

 CPLEX ،Gurobi ،COIN-ORیابی از قبیل افزارهای بهینهنرم

تیک، کلونی مورچگان، الهام گرفته از های شبکه عصبی، فراابتکاری )همانند ژنافزارهای مربوط به الگوریتمنرم

 طبیعت(

 (، محاسبات ابریHigh Performance Computingهای استفاده از محاسبات سریع )فراگیری مهارت

 Gephi ،Pajek ،NodeXL ،Cytoscapeهای پیچیده و اجتماعی نظیر افزارهای شبکهنرم

 QGIS( نظیر GISهای اطالعات جغرافیائی )افزارهای سیستمنرم

 افزار پیشرفته مربوط به نیاز پژوهشی دانشجوهر نرم

 فهرست منابع:

 افزارهامنابع آموزشی و راهنماهای مربوط به هریک از نرم
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 سيالبس دروس

 لجستيک و زنجيره تأمين
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 سازیاصول شبیه

Principles of Simulation 

 

 51 تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4200 کد درس

 برانیج نوع درس

 اهداف کلی درس:

 سازیآشنایی با اصول شبیه

 رئوس مطالب:

 -ازیسهای تصادفی در شبیهسازی پدیدههای شبیهریزی، انواع سیستمسازی در برنامهتعریف و موارد استفاده شبیه

 –سازی هئل شبیتولید مقدیر تصادفی با توزیع یکنواخت و غیریکنواخت اعم از پیوسته و گسسته و کاربرد آنها در مسا

بررسی مبحث طرح  -سازیمعرفی زبانهای شبیه –ار و ناپایدار( سازی )حالتهای پایدتجزیه و تحلیل آماریدر شبیه

سازی در بررسی بهینه -سازیبررسی عوامل مربوط به دقت نتایج بدست آمده از شبیه -سازیآزمایشها در شبیه

 سازیشبیه

 فهرست منابع:
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 تتحقیق در عملیا

Operations Research 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4902 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با تحقیق در عملیات

 رئوس مطالب:

 مدلسازی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی.  -1

 روش سیمپلکس برای حل مسائل برنامه ریزی خطی.  -2

 بزرگ و دو فاز.  Mروشهای  -3

 ی.نظریه دوگانگ -4

 روش حل مسائل برنامه ریزی خطی کران دار.  -5

 تجزیه و تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری.  -6

 برنامه ریزی حمل و نقل و روش حل آن. -7

 برنامه ریزی عدد صحیح و روشهای صفحات برش و شاخه و کران.  -8

 

 :فهرست منابع

 

1. Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th ed, 2004, 
Duxbury Pres, ISBN: 0534380581, 9780534380588. 

2.  Linear Programming and Network Flows, 4th edition, M. Bazaraa et al., John Wiley, 
2010. 

3. Introduction to Operations Research, 9th edition, F.S. Hillier and G.J. Liberman, 
MacGraw- Hill, 2010 

4. Operations Research: An Introduction, 8th edition, H.A. Taha, Prentice Hall, 2006. 
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 1برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی

Production Inventory Planning and Control 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4201 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی

 رئوس مطالب:

انواع سیستم های تولید و کنترل آن ها، هزینه های  -نقش آنفرآیند و مشخصات سیستم کنترل تولید و موجودی ها و 

سیستم تولید، مطالعه و تقاضا و روش های پیش بینی، مدل های موجودی )مرور متناوب سیستم ها، تک دوره ای(، 

امه انواع برنامه ریزی تولید، روش های ساده برنامه ریزی و کنترل تولید، روش های مقداری برای برنامه ریزی و برن

 بندی اجرائی تولید، نمونه سیستم کنترل تولید و موجودی ها در واحدهای کوچک تولیدی.

 

 

 فهرست منابع: 

 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی، علی حاج شیرمحمدی -1

 مدیریت کاال، محمود البرزی -2

3- Inventory Control By: Martin K.S.tarr 
4- Inventory Control By: Stephen Folove 
5- Production and Inventory Control By: Buffa 
6- Production / Operations Management By: Buffa 
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 ریزی واحدهای صنعتیطرح

Facility Planning and Layout Design 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4202 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با طرح ریزی واحدهای صنعتی

 وس مطالب:رئ

اهمیت و نقش طرح ریزی واحدهای صنعتی، نحوه به اجرا درآوردن یک طرح، مطالعه بازار و نقش آن در  -تعریف

واحدهای صنعتی، ظرفیت و انواع محصوالت، تجزیه و تحلیل محصول، روش ساخت و تعیین تعداد و نوع ماشین آالت، 

ر گرفتن بخش ها و ایستگاه های کاری در داخل بخشها، تقسیم بندی ماشین آالت به بخش های تولیدی، نحوه قرا

انتخاب سیستم حمل و نقل مواد، تعیین و مشخص کردن بخش های غیرتولیدی )مانند انبار، اطاق ابزار، تعمیر و 

 نگهداری، قسمت دریافت و صدور و...(، برآورد نیروی انسانی الزم، تهیه نقشه کارخانه، برآورد هزینه های طرح، انتخاب

محل کارخانه، استفاده از مدلهای ریاضی در حل مسائل محل بخش ها و ماشین آالت، حمل و نقل و غیره، مدل های 

مدلهای ریاضی انتخاب محل کارخانه و انبارهای توزیع  PLANEP ،COFAD ،CRAFT، CORELAP، ALDEFکامپیوتری، 

 مواد همراه با راه حل آن.

 

 

 فهرست منابع: 

 نه، جیمز اپلاصول طراحی کارخا .5

 طرح ریزی واحدهای صنعتی، آصف وزیری  .6

7. Sunderesh S Heragu, Facilities design, 4th ed, 2016, CRC Press, ISBN: 978-1-4987-
3290-1, 1498732909 

8. Plant Layout and material Handing By: Apple 
9. Plant Layout and Design By: Moore 
10. Atumatic Plant Layout By: Richard Muter 
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 اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین

Supply Chain Logistics Engineering 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5901 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 زنجیره عرضه و مدیریت آنبا آشنایی 

 رئوس مطالب:

 آشنائی با مدیریت زنجیره عرضه .1

 ر زنجیره عرضهچرخه سفارش وچرخه د .2

 در زنجیره عرضه  برنامه ریزی راهبردی .3

 SCOR مدل  .4

 طراحی شبکه امکانات وتاسیسات در زنجیره عرضه .5

 طراحی شبکه توزیع در زنجیره عرضه .6

 مدیریت تولید و موجودیها در زنجیره عرضه .7

 مدیریت تقاضا در زنجیره عرضه .8

 برنامه ریزی تجمیعی در زنجیره عرضه  .9

 زنجیره عرضه مدیریت حمل ونقل در  .10

 سیستمهای اطالعاتی در زنجیره عرضه  .11

 نقش تجارت الکترونیکی درزنجیره عرضه  .12

 ( در زنجیره عرضهBullwhip)پدیده شالق چرمی  .13

 هماهنگی در زنجیره عرضه .14

 فهرست منابع:
11. Sunil Chopra and Peter Meindi, Supply Chain Management, strategy, planning and 

operation, 3rd edition, Printice Hall, 2007.  
12. David Simchi-Levi,  Philip Kaminsky and Edith Simchi-Levi,  Designing and Managing 

the Supply Chain, McGraw-Hill, 2002. 
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 های لجستیکیتحلیل و طراحی سیستم

Logistics Systems Analysis and Design 

 

  د ساعتتعدا 3 تعداد واحد IE5200 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

مدیریت سیستم های لجستیکی و تحلیلی در طراحی و  راهبردیاین درس جهت فراهم نمودن درک و فهم عناصر 

شد. های لجستیکی میبا. در این درس تاکید بر نحوه طراحی، تجزیه و تحلیل، پیاده سازی و بهبود مستمر سیستماست

ر ها نظیبرد روش های مقداری جهت حل مسائل لجستیکی به کار رفته و از ابزارهای تحلیلی سیستمدر این درس کار

 برنامه ریزی خطی و شبیه سازی استفاده خواهد شد. 

 رئوس مطالب:

 مروری بر تاثیر، طراحی سیستم های لجستیکی در مقایسه ای جغرافیایی مختلف و در انواع سازمان های مختلف -1

ری موجودی و الگوهای جریان کنیک های استفاده شده جهت بهینه سازی تعداد و موقعیت نقاط نگهدافاکتورها و ت

 محصول

های لجستیکی، عملیات های لجستیکی زنجیره های خرده فروشی بزرگ، تاثیر تجارت پیکره بندی مجدد سیستم -2

ورد ای توزیع، اصول اساسی مالکترونیک بر لجستیک، طبقه بندی انواع مختلف سیستم های لجستیکی و کاناله

 استفاده در طراحی سیستمهای لجستیکی، رویه چهار مرحله ای در طراحی سیستم های لجستیکی، 

 مرحله اول: تصمیم گیری بر روی کانال های توزیع مناسب -3

مرحله دوم: بهینه سازی درجه تمرکز/ پراکندگی موجودی، محاسبه نقاط سر به سر هزینه/ خدمات لجستیکی،  -4

یعت و دات حمل و نقل، انبارداری و کارکردهای هزینه موجودی به خاطر اینکه آنها برای تجزیه و تحلیل نقاط طب

 سر به سر حیاتی هستند مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. 

 مرحله سوم: بهینه سازی موقعیت انبارها با استفاده از ابزارهای تحقیق در عملیات -5

انبارها به نحوی که توزیع محلی و به کارگیری دارایی ها را بهینه سازد. مرحله چهارم: تخصیص مشتریان به  -6

موشکافی تئوری های پشت پرده هر یک از مراحل تحلیلی فوق، به کارگیری اصول اساسی مطرح شده در یک 

تمرین کامپیوتری مدلسازی لجستیکی، تمرکز بر عملیات های لجستیکی زنجیره های خرده فروشی بزرگ و تاثیر 

جارت الکترونیک بر لجستیک، مدیریت خدمت به مشتری در لجستیک، ریسک در زنجیره های تامین، توسعه آتی ت

 های لجستیکیسیستم
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 فهرست منابع:

1. Daganzo C.F., Logistics Systems Analysis, Springer, 1999. 
2. Langevin A., Riopel D., Logistics Systems: Design and Optimization, Springer, 2005. 
3. Ghiani G., Laporte G. and Musmanno R., Introduction to Logistics Systems Planning 

and Control, Wiley, 2004. 
4. Musmanno F.H., Logistics Systems Analysis,1983. 

5. Musmanno F.H., Logistics Systems Analysis,1977. 
 



 

138 

 نقلسازی حمل و بندی و بهینههای زمانمدل

Optimization Models in Transportation 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5914 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

این درس جهت توانمندسازی دانشجویان در جهت مدلسازی مسائل واقعی حمل و نقل با استفاده از ابزارهای تحلیلی 

 حل مسائل پیچیده است. مناسب به همراه استفاده رایانه برای 

 رئوس مطالب:

 زمان بندی مدل های قطعی -1

 امور مستقل، امور وابسته -2

 هازمان بندی لیست -3

 زمانبندی بهینه شبکه و گراف -4

 زمانبدی تصادفی  -5

 شبیه سازی روش های زمانبندی -6

 (Vehicle Routing Problem)مسیریابی وسایل نقلیه  -7

 (Fleet Sizing)تعیین اندازه ناوگان  -8

 (Crew Scheduling)بندی خدمه پرواز زمان -9

 (Flight Scheduling)زمانبندی پرواز   -10

 (bin Packing Model)مدلهای بسته بندی ظروف   -11

 (Airline Planning)برنامه ریزی خطوط هوایی   -12

 (Airline Passenger Mix Problem)مسئله ترکیب مسافران خطوط هوایی

 (Airline Fleet Assignment Problem)مسئله تخصیص ناوگان خطوط هوایی

 فهرست منابع:

1. Josep Y-T., Leung. James H.Anderson. Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, 
and Performance Analysis, 2004, ISBN-13:978-1584883975. 
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2. Philippe Chretienne, Edward G.Conffman, Jan Karel Lenstra, Zhen Liu, Scheduling 
Theory and Its Applications,1995, ISBN-13: 978-0471940593. 

3. Ahuja. Ravindra K., Magnanti, Thomas L., andOrlin, James B. (1993) Network Flows. Its 
Edition. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersy. 

4. Michael L. Pinedo, Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, 2008, ISBN-13:978-
0387789347 
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 فروشیهای توزیع و خردهسیستم

Distribution and Retail Systems 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5202 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

هدف این درس آشنایی دانشجویان با سیستمهای توزیع پیشرفته، به کارگیری علوم کمی در سیستمها و روش های 

 ع در توزیع کاالهای مصرفی و غیرمصرفی است.توزیع به منظور تسری

 رئوس مطالب:

 مبانی سیستم های توزیع -1

 طراحی سیستم های توزیع -2

 کانال ها و شبکه های توزیع -3

 کانال ها و سطوح توزیع -4

 راهکارها جهت انتخاب کانال های توزیع -5

 همکاری، تعارض و رقابت در کانالهای توزیع -6

 سیستمهای توزیع فیزیکی -7

 ن توزیع، مدیریت توزیع و توزیع فیزیکیعناصر بنیادی -8

 مدیریت خرده فروشی و عمده فروشی  -9

 دالالن و کارگزاران -10

 توزیع در آینده -11

 فهرست منابع:
5. Kersting W.H. Distribution System Modeling and Analysis, 2nd edition. 2006. 
6. Robeson J.F., House R.G. The Distribution Hand book, The free Press McMillan, Inc, 

NewYork,1985. 
7. West A., Managing Distribution and Change: The total Distribution Concept, John 

Wiley and Sons, 1989. 
8. Christopher M., The Strategy Of Distribution Management, Gower Publishing 

Company, 1985. 
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 مدیریت تدارکات

Procurement Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5203 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 اکید این درس بر طراحی و مدیریت فرآیندها و سیستم های کنترل زنجیره تامین ورودی است.ت

 رئوس مطالب:

ه و تحلیل و برنامه ریزی تدارکات، اصول پایه ای تدارکات و نقش آن در زنجیره تامین، روشهای پایه ای برای تجزی

و عملیاتی تدارکات، سیاست های ایستا و پویای نگهداری موجودی و بازپرسازی، مدیریت ارتباط با  راهبردیفرآیندهای 

تامین کننده و همیاری در زنجیره تامین، جریان اطالعات و جریان مالی در فرآیندهای تدارکات، ابزارهای بهینه سازی 

ت منبع یابی سازمانها، معماری و تکنولوژی های تدارکات الکترونیک، فرآیند ارزیابی و انتخاب تامین پیشرفته جه

، ارزیابی عملکردهای تامین کنندگان فعلی، آماده نمودن لیست های تامین (RFP)کنندگان، درخواست برای پیشنهاد 

تکنولوژی/ کاالیی جدید، ایجاد رویکرد رابطه با کنندگان مجاز و ارجح، فرآیند انتخاب تامین کننده برای احتیاجات 

 تامین کننده، کنترل افزودن به لیست مجاز تامین کنندگان

 فهرست منابع:

1. Weele, A.J. van (2004). Purchasing and Supply Chain Management, Thomson 
Learning, London UK, Fourth edition. 

2. Sanjay Ukalkar, Strategic Procurement Management for Competitive Advantage. 
2000. ISBN-13:978-015653670. 

3. D.Bower, Management of Procurement, 2003,ISBN-13:978-0727732217. 
4. Nicola Dimitri (Editor), Gustavo Piga (Editor),Giancarlo Spagnolo, Handbook of  
5. Procurement, 2006, ISBN-13:978-0521870733. 
6. Jeffrey P.Wincel, Lean Supply Chain Management: A Handbook for Strategic 

Procurement, 2003, ISBN-13:978-1563272899. 
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 بندیطراحی انبار، جابجایی مواد و بسته

Warehousing and Material Handling Systems 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5204 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

رای دانشجویان به روش های الزم برای طراحی و مدیریت سیستم های انبارداری و جابه جایی مواد ب جهت فراهم نمودن ابزارها و

طور اخص این موضوع بر کاربرد سیستم های کامپیوتری مهندسی صنایع به عالوه جنبه های ایمنی و بهداشت صنعتی در 

انبارداری و جابه جایی کاالها و محصوالت تاکید می کند. پس از پایان درس دانشجویان قادر خواهند بود سیستم های فعلی را 

وصیه های بهبود برای آنها ارائه نمایند و یک طرح مطالعاتی را به منظور اینکه توصیه نماید چه تجزیه و تحلیل نموده و ت

 تجهیزات و سیستمی برای یک وضعیت جدید مورد نیاز است راهبری نمایند. 

 رئوس مطالب:

 سیستم های جابه جایی مواد و اهداف آنها -1

 هاانواع تجهیزات جابه جایی در محیط های تولیدی و انبار -2

 مزایا و محدودیت های تجهیزات جابه جایی -3

  (AGV)وسایل نقلیه هدایت شونده خودکار  -4

 (AS/RS)سیستم های ذخیره سازی و بازیابی خودکار  -5

 تجزیه و تحلیل حیاتی و اندازه گیری اثربخشی سیستم های فعلی -6

 مفهوم واحد بار  -7

 انتخاب مناسبترین تجهیزات در موقعیت های خاص  -8

 ستم های انباردارییکپارچگی با سی -9

 تجزیه و تحلیل اقتصادی سیستمها -10

 برنامه ریزی و طراحی سیستم های کامپیوتری انبارداری و جابه جایی مواد -11

 ، نرم افزارها و مدل های شبیه سازیIDEFتجزیه و تحلیل و مدلسازی  -12

 جنبه های ایمنی و بهداشت صنعتی در سیستم های انبار و جابه جایی مواد -13
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 فهرست منابع:

1. Edward H.Frazelle, World-Class Warehousing and Material Handling, McGraw-Hill, 2002. 
2. Charles Reese, Material Handling Systems: Designing for Safety and Health, 2000,  
3. Karl H.E. Kroemer, Ergonomic Design for Materials Handling Systems, 1997,  
4. Fred E. Meyers, Matthew P.Stephens, Manufacturing Facilities Design and Material 

Handling, 1999,  
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 و تقاضا مدیریت درآمد

Demand and Revenue Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5915 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با قیمت گذاری و مدیریت درآمد

 رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر قیمت گذاری و مدیریت درآمد-1

 شبکه ایمسئله تخصیص و کنترل ظرفیت تک منبعی و  -1

 های قیمت گذاری راهبرداهداف و  -2

 تمایز قیمت -3

 قیمت گذاری پویا -4

 مسئله قیمت گذاری و صف در سیستم های خدماتی -5

6- Over Booking 

 مقدمه ای بر نظریه بازی ها -7

 Auctionمسئله  -8

 مسئله قیمت گذاری و جانمایی -9

 :فهرست منابع

1. The Theory and Practice of Revenue Management, K. T. Talluri, G. J. Van Ryzin, 2005. 
2. Pricing and Revenue Optimization, R. Philips, 2005. 
3. Hand Book of Pricing Research in Marketing, Vithala R. Rao, 2009. 
4. Related Papers 
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 سازیسازی و بهینهسازی کامپیوتری، مدلشبیه

Computer Simulation, Modeling & Optimization 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5912 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های شبیه سازی کامپیوتری سیستم های عمومی صنعتی و لجستیکی است.فراهم آوردن درکی عمیق از تکنیک هدف این درس،

 رئوس مطالب:

ازی، نرم افزار شبیه سازی، صحه گذاری و تشریح کامل و جامع جنبه های مهم یک مطالعه شبیه سازی شامل مدلس

 شبیه سازی. هایه و تحلیل و طراحی آماری آزمایشاعتباردهی مدل، مدل سازی ورودی ها، تجزی

 دینامیک سیستم و تکنیک های مدلسازی

 تعریف سیستم، متغیرهای سیستم، فرموله کردن مسئله، شبیه سازی گسسته پیشامد

 سازی با استفاده از شبیه سازی شبیه سازی زنجیره تامین وتصمیم

 (Risk Pooling)ارزش اطالعات، تغییر پذیری زنجیره تامین، اثر شالق چرمی، ادغام ریسک 

 احتماالت پایه، نئوری صف، مسائل چند مرحله ای و چند سرویس دهنده

 ای و آزمایش آنمدلسازی رایانه

ها، برای مدلسازی کامپیوتری، نقش طراحی آزمایشطراحی مدل، تست، تصدیق و اعتباردهی، رویکردهای جایگزین 

 های لجستیکی.رویکرد طراحی، طرح های فاکتوریل، تشخیص شرایط بهینه در سناریوهای مختلف سیستم

 های صنعتیاستفاده از شبیه سازی برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

 صنعتی مفیدبهینه سازی، مقایسه سیستم، فن تجزیه و تحلیل سیستم، ابزارهای 

 های لجستیکیشبیه سازی سیستم

بارگیری  (Machin setup)های لجستیک تولید نظیر آماده سازی ماشین سازی سیستم های شبیهتکنیک

 Transfer)های انتقال ، ماشین(Rework and scrap)کاری و ضایعات ، دوباره(Machineloading)ماشین

mechines) ها، وسایل نقلیه، کاروسلها، ل و جابه جایی مواد نظیر نقالهنقهای شبیه سازی حمل و تکنیکAGV ها و

 ربات ها

، کارخانه های خدمات، خدمات ها نظیر بانک، فروشگاه های خرده فروشیتکنیک های شبیه سازی سایر سیستم

 ای، مراکز توزیع، سرویس های تحویل و سرویس های حمل و نقل.حرفه
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 فهرست منابع:

1. Simulation Modeling & Analysis ; Averill Law, 5th ed., McGraw-Hill, 2015, ISBN10: 
0073401323, ISBN13: 9780073401324 

2. Devid Simcho-Levi, Philip Kaminsky, Designing and Management the Supply Chain, 2nd 
Edition, MCGraw-Hill, 2003. 

3. Kelton, W.D., LAW, A.M., Simulation Modeling and analysis, MCGraw-Hill, 2000. 
4. Pidd, M. Computer modeling for Discrete Simulation, Wiley, 1989. 
5. Barry Render, Ralph M. Stair, JR. Micheal E. Hanna, Quantitative Analysis for 

Management, 9th Edition, 2006. 
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 نیتام رهیزنج لیتحل و یهوشمند

Supply Chain Analytics and Intelligence 

 

 کد درس
IE5205 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 هدف. رودی م شمار-به  محور داده کردیرو ن،یتام رهیزنج درست و نهیبه تیریمد جهت در مهم یکردهایرو از یکی

 اطالعات، خام، یها داده دل از بتوان تا است نیتام رهیزنج در موجود خام یها داده پردازش کرد،یرو نیا در یاصل

 .نمود استفاده نیتام رهیزنج نهیبه تیریمد و یریگ میتصم ت،یهدا در و نمود استخراج را مستتر یالگوها و دانش

 مباحث بخش، نیا در. است« یریگ میتصم ندیراف اجزاء» عنوان با اول بخش. است شده میتنظ بخش سه در درس نیا

 ،«میصمت بانیپشت یها ستمیس»  شامل که شودی م انیب ساده یزبان به نیتام رهیزنج یهوشمند یتیریمد و یمقدمات

 .است«  میحج یها داده و یکاو داده»  میمفاه و و «داده انبارش»

 لیتحل یبرا استفاده مورد یاضیر یها مدل و ها روش نیمهمتر «یاضیر یها روش و مدلها» عنوان تحت دوم بخش

 یهایسر» «ونیرگرس» ،«ها داده یساز آماده» مباحث شامل که شودی م ارائه نیتام رهیزنج یهوشمند و ها داده

 .است «یبند خوشه» «یهمبستگ نیقوان» ،«دادهها یدستهبند» ،«یزمان

 لیتحل» جمله از یمختلف موضوعات دربردارنده که است نیتام رهیزنج به مربوط یها مساله و مثالها شامل سوم بخش

 لیتحل» و «کیلجست و بار یها داده لیتحل» ،«دیتول و یموجود تقاضا، یها داده لیتحل»  ،«کنندگان نیتام یها داده

 .است «انیمشتر و فروش یها داده

 رئوس مطالب:

؛ میحج یها داده و یکاو داده؛ داده انبارش؛ میتصم بانیپشت یهاستمیس؛ ها داده لیتحل و یهوشمند بر یا مقدمه

ی؛ همبستگ نیقوان؛ ها داده یبند دسته؛ ها داده یبند خوشهی؛ زمان یهایسر لیتحل؛ ونیرگرس؛ ها داده یساز آماده

 لیتحل؛ کیلجست و بار یها داده لیتحل؛ دیتول و یموجود تقاضا، یها داده لیتحل؛ کنندگان نیتام یها داده لیتحل

 انیمشتر و فروش یها داده

 فهرست منابع:
1. Carlo Vercellis, Business Intelligence: Data Mining & Optimization for Decision 

Making, John Wiley & Sons, 2009. 
2. Ramesh Sharda, Dursun Delen, Ffraim Turban, Business Intelligence & Analytics: 

Systems for Decision Support, Pearson Press, 2014. 



 

149 

3. Gerald Feigin, Supply Chain Planning and Analytics: The Right Product in the Right 
Place at the Right Time, Business Expert Press, 2011. 

4. Nada Sunders, Big Data Driven Supply Chain Management: A Framework for 
Implementing Analytics and Turning Information Into Intelligence, Pearson Press, 
2014. 

 دانشگاه.  انتشارات ،یریمگیتصم یبرا ینهسازیبه و یدادهکاو: یتجار هوش ،یمحب آزاده و یاحمد عباس .5

 1392 ر،یرکبیام یصنعت
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 المللیلجستیک بین

International Logistics 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5206 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

ی به درک و آشنایی با مفاهیم لجستیک و زنجیره تامین و درک و دانشی از توسعه های تئوری و هدف این درس دستیاب

 عملی معاصر در محدوده لجستیک و مدیریت زنجیره تامین بین الملل است. 

 رئوس مطالب:

لجستیک در  شنق؛ کانالهای توزیع بین المللی؛ لجستیک بین الملل و مزیت رقابتیابعاد سیستم لجستیک بین الملل؛ 

عبارت مربوط به پرداخت و توزیع بین ؛ های واردات و صادرات راهبردطراحی و توسعه ؛ مدیریت واردات و صادرات

تصمیمات موجودی و انبارداری بین ؛ سیستم های حمل و نقل بین وجهی؛ انتخاب شیوه حمل و نقل بین المللی؛ المللی

منابع مالی در ؛ برون سپاری و لجستیک شخص ثالث؛ Just in timeمدیریت زنجیره تامین و سیستم های ؛ المللی

بر  تاثیر بازارها و تجارت بین المللی؛ نقش لجستیک در اقتصاد؛ مفاهیم بین المللی لجستیک؛ لجستیک بین الملل

لجستیک بین ؛ های لجستیک بین الملل ؛ راهبردمدیریت واردات/ صادرات و عبارات پرداخت بین المللی؛ لجستیک

 الملل و سیستم های حمل و نقل ترکیبی

 فهرست منابع:
9. Donald F. Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, Daniel L. Wardlow, International 

Logistcs, 2002, ISBN-13: 978-0814406663. 
10. Douglas Long, International Logestics: Global Supply Chain Management, 2003, ISBN-

13:978-1402074530. 
11. Pierre A David, Richard D Stewart, International Logistics, ISBN-13: 978-0759395732, 

2006 
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 ریزی عدد صحیحبرنامه

Integer Programming 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5905 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 عدد صحیح یزیربرنامه قیو مباحث عم میاهبا مف ییو آشنا هیمباحث پا مرور

 رئوس مطالب:

ریزی متغیرهای عدد صحیح و نمونه های کاربردی از آن، تعریف مفاهیم مجموعه های محدب، نقطه مدلسازی برنامه

ای هها، پیچیدگی محاسباتی الگوریتم و نحوه محاسبه آن، شناخت الگوریتمداخلی و نقطه میانی، شناخت الگوریتم

و جستجوی تصادفی. مروری  Breath first search ،Depth first searchهای جستجو شامل مند، مروری بر روشآز

لف و -غیر خطی پیوسته، روش  دانتزیگ بر برنامه ریزی خطی، آشنایی با روش تفکیک بندرز با  متغیرهای خطی و

 پیوسته و روش زیر گرادیان. 

های ایجاد نامعادالت وجهی، نقاط گوشه و شعاع راسی، بحث پیرامون روش تعریف نامعادالت معتبر، وجه و صفحات

گوموری، محدودیت های -معتبر شامل تقریب عدد صحیح، روش بزرگترین مقسوم علیه مشترک، نامعادالت شواتال

 ری.های آمیخته گوماده گوموری و برشهای سانفصالی، برش

ل مسائل آمیخته صفر و یک و پیوسته با کمک روش پنالتی و روش حل مساله صفر و یک  توسط الگوریتم باالس، ح 

یک  و روش شاخه و کران متغیر های صحیح با استفاده از الگوریتم  -بندرز آمیخته ، بررسی روش شاخه و کران صفر

یک بزرگ مقیاس با -داکین، روشهای انتخاب متغیر ورودی و انتخاب نامساوی جهت شاخه زدن، حل مساله صفر

 فاده از روشهای همزمان حذف معادالت زاید، ایجاد برش و اجرای عملیات شاخه و کران.  است

ریزی پویا، حل مساله های کوتاهترین مسیر، روش شمارشی، روش برنامهپشتی با کمک روشحل مساله دقیق کوله

و کران و شاخه و برش. بررسی  یک با استفاده از روشهای ابتکاری وبا استفاده از روش شاخه -پشتی در حالت صفرکوله

 مساله فروشنده دوره گرد، مساله جایابی، مساله تخصیص و تعمیم آن. 

افته با م یحل مساله تخصیص تعمیبا استفاده از روش زیر گرادیان، روش آزادسازی الگرانژ و نحوه یافتن ضرایب الگرانژ 

وولف، آشنایی با روشهای ترکیبی -وسعه یافته دانتزیگ، روش تولید ستون با استفاده از روش تروش آزادسازی الگرانژ

 بروز شده و حل مسایل نمونه. 
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 فهرست منابع: 

12. Integer and Combinatorial Optimization, G. L. Nemhauser, L. A. Wolsey, 1988, Wiley 
13. Integer Programming, L. A. Wolsey, 1998, Wiley 
14. Integer Programming: Theory and Practice, Edited by J. K. Karlof, 2006, Taylor and Francis. 
15. Hamdy A. Taha. Integer Programming: Theory, Applications, and Computations. Elsevier 

Science, 2014. 
16. Michele Conforti, Gerard Cornuejols, Giacomo Zambelli. Integer Programming .Springer 

International Publishing, 2014. 
17. Der-San Chen, Robert G. Batson, Yu Dang. Applied Integer Programming: Modeling and 

Solution, Wiley, 2010. 
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 ریزی پویابرنامه

Dynamic Programming 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5902 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 پویا یزیربرنامه قیو مباحث عم میبا مفاه ییو آشنا هیمرور مباحث پا

 رئوس مطالب:

حدودیت ها، اصل بهینگی بلمن، معادله مدلسازی و فرموله کردن مسائل پویا، اصل تفکیک پذیری تابع هدف و م

 برگشت و تکراری در یک برنامه ریزی پویا، مدلسازی از مثال های کاربردی، مفاهیم حرکت به جلو و حرکت به عقب.

برنامه ریزی پویای گسسته: پویایی یک بعدی با استفاده از مشتقات، مدل های با تابع هدف محدب و یا مقعر برای بهینه 

غیر خطی، محدودیت های به صورت حاصل ضرب، تابع هدف به صورت می نی ماکس، تغییر در متغیر شدن، توابع 

وضعیت، پویای یک بعدی به روش محاسباتی، شبکه بندی متغیر وضعیت پیوسته به روش محاسباتی، حل یک برنامه 

ازی م با بعد بسیار زیاد، مدلسصفر و یک پویای چند بعدی به روش محاسباتی، مدلهایی با چند متغیر تصمیم گیری توا

از مثال های متعدد کاربردی، پویایی چند بعدی با استفاده از مشتق، کاهش متغیرهای وضعیت: روش الگرانژ، روش 

های با تقریب متوالی، روش های تقریب از فضای خط مشی و تقریب از ارزش های متوالی تابع هدف، روش های کاهش 

ن، استفاده از زیر رویدادها در حل مسایل با بعد زیاد. بررسی سیستم های غیر سری در و توسعه یک شبکه به روش بلم

 مقابل سیستم های سری.

برنامه ریزی پویای احتمالی: تابع انتقال احتمالی، متغیر تصمیم احتمالی، متغیر پویای احتمالی به صورت پیوسته، متغیر 

بهینه برای مدل های مختلف احتمالی، دخالت دادن نرخ  هبردراپویای احتمالی به صورت گسسته، بحث در ساختار 

. به کارگیری ارزش مورد انتظار، مساله پویای بازار سهام، مساله توقف  D-P، مدل مثبت از D-P، مدل منفی از  αتنزیل

ورد م بهینه، مسایل زیر بهینه و کنترل تطبیقی، پروسه مارکوف و بررسی وضعیت یکنواختی، بررسی مدل هوارد در

 مسائل با بی نهایت مرحله. استفاده از برنامه ریزی پویا در حل مساله شطرنج.

 فهرست منابع: 

1. Introduction to Dynamic Programming, L.A. Cooper, M. Cooper, Pergamon Press1994. 
2. Introduction to Stochastic Dynamic Programming, Sheldon Ross, Academic Press, 

1994. 
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3. Dynamic Programming and Optimal Control, Vol. I, II, Dimitri P. Bertsekas, Athena 
Scientific, Belmont, Massachusetts, 1995. 
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 ریزی غیرخطیبرنامه

Nonlinear Programming 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5906 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 غیر خطی یزیربرنامه قیو مباحث عم میبا مفاه ییو آشنا هیاحث پامب مرور

 رئوس مطالب:

مدلسازی غیر خطی و نمونه های کاربردی از آن، مجموعه های محدب ، توابع محدب و مقعر،  توابع شبه محدب  .1

 مهای سازنده وو نیمه محدب، مشتق پذیری ، بردار گرادیان و ماتریس  هسین، مفهوم الگوریتم و انواع الگوریت

بهبود دهنده، الگوریتمهای یکنوا و غیر یکنوا، مفهوم  پیچیدگی در الگوریتمها، الگوریتمهای مبتنی بر جستجوی 

 خطی، الگوریتمهای مبتنی بر منطقه اطمینان،  همگرایی و نرخ همگرایی در الگوریتمها .

خطی،  تعیین گام در الگوریتم مدل های غیرخطی و بدون محدودیت: امتداد موجه کاهنده در جستجوی  .2

جستجوی خطی، شرایط آرمیجو و  ولف  و گلدستین برای مقدار گام،  تعیین  نقطه کوشی در الگوریتم منطقه 

اطمینان،  الگوریتم های توابع یک متغیره و مشتق ناپذیر، الگوریتم های توابع یک متغیره و مشتق پذیر ، 

و مشتق ناپذیر،  الگوریتم هایی برای توابع چند متغیره و مشتق  پذیر،  الگوریتم هایی برای توابع چند متغیره 

روش بیشترین شیب،  روش نیوتن،  روش  های توسعه یافته مبتنی بر روش نیوتن ، روش گرادیان همپیوند 

 خطی و غیر خطی، کاربرد روشهای جستجو برای حل  سیستم معادالت غیر خطی و مساله کمترین مربعات.     

جان، شرایط الزم و کافی برای بهینگی  –های غیر خطی و با محدودیت: شرایط الزم برای بهینگی از فریتز  مدل .3

تاکر، روش های حرکت در امتدادهای موجه از جمله الگوریتم زوتندیک، تاپکینز، روسن،  –کوهن -از کاروش

 ولف  و زنگویل.

ضعیف و قوی دوگان، فاصله دوگانگی، اثبات نقطه  دوگانگی در مدلهای غیر خطی: دوگانگی الگرانژ،  قضایای .4

زینی و استفاده از آن در بهینگی، تقعر و زیر شیب های دوگان  الگرانژ، روش حل دوگان با استفاده از گرادیان، 

پی بردن به جواب های مسأله اولیه از طریق جواب های دوگان ، الگوریتم های مبتنی برجریمه  و الگوریتم های 

 مانع، الگوریتمهای ترکیبی . مبتنی بر

دوگان، حل مدل هایی از توان دوم و استفاده -حل مسأله برنامه ریزی خطی با استفاده از روش نقطه درونی اولیه .5

 از مدل های خطی مکمل،  مدلهای تفکیک پذیر، برنامه ریزی کسری  و برنامه ریزی هندسی .
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 فهرست منابع: 

18. Bazaraa, M. S., H. D. Sherali and C. M. Shetty, Nonlinear Programming: Theory and 
Algorithms, John Wiley and Sons Inc, Third Edition, 2006. 

19. Nocedal, J., S. J. Wright, Numerical Optimization, Springer, Second Edition, 2007. 

20. McCormic, G.P., Nonlinear Programming, John Wiley, 1992. 

21. Amir Beck. Introduction to Nonlinear Optimization Theory, Algorithms, and 
Applications with MATLAB. Cambridge University Press, 2015. 
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 یقطع ریغ یزیبرنامه ر

Stochastic Programming 

 

 3 تعداد واحد IE5907 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی غیرقطعیبرنامهآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 هابخش اول: مدل

 ها؛معرفی و مثال .23

 سازی.عدم اطمینان و مباحث مدل .24

 های اساسیبخش دوم: ویژگی

 یه اساسیها و نطرویژگی .25

 ارزش اطالعات و حل غیرقطعی. .26

 های حلبخش سوم: روش

 مسائل دو راهکاره؛ .27

 ای؛های عیرقطعی چند مرحلهبرنامه .28

 های عیرقطعی عدد صحیح.برنامه .29

 گیری های تخمین و نمونهبخش چهارم: روش

 ارزشیابی و تخمین انتطارات؛ .30

 های مونت کارلو؛روش .31

 ای.های چند مرحلهتخمین .32

 :ابعفهرست من

3. John R. Birge, François Louveaux, Introduction to Stochastic Programming, 2nd ed, 
2011, Springer, ISBN: 1461402360, 9781461402367 

4. Alan J. King, Stein W. Wallace, Modeling with Stochastic Programming, 2012, Springer, 
ISBN: 0387878165, 9780387878164 
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 نظریه شبکه

Network Theory 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5922 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 - نیازدرس یا دروس پیش

 اهداف کلی درس:

 یحل مسائل معرف یکارا برا یهاحلراه نییشبکه و تب یسازنهیدر حوزه به یاهیمسائل پا یو معرف فیتعار م،یارائه مفاه

 ا.کاربرده یمعرفشده به همراه 

 رئوس مطالب:

ت مسائل شبکه با درخ هیپا یمسائل شبکه و ارتباط جواب ها یسیمسائل، خواص ماتر یگراف و شبکه، مدل ساز یمعرف

وشنده مسئله فر ص،یحل مسائل حمل و نقل و تخص برای دوال و دوال – مالیپرا یها تمیالگور ان،یجر نهیشیپوشا، مسئله ب

 یهاو حل آن با روش نهیهز نیبا کمتر انیمسأله جر ر،یمس نیکوتاهتر ص،یتفاده از مسئله تخصو حل آن با اس اریس

 تمیمسأله جور و پوشش و الگور ،یچند محصول انیدرخت پوشا، مسأله جر نی(، کمترookو خارح از شرط ) مپلکسیس

 شکوفه
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1. Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Ravindra K. Ahuja, Thomas 
L. Magnanti, and James B. Orlin, Prentice-Hall, 1993 

2. Network programming, Katta G. Murty, Prentice-Hall, 1992 
3. Optimization Algorithms for Networks and Graphs, Second Edition, James R. Evans 

and Edward Minieka, Marcel Dekker, Inc., 1992 
4. Flows in Networks, L. R. Ford, Jr. & D. R. Fulkerson, Princeton University Press, 

1962 

 

 

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81339519008&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=742618399&cftoken=71636482
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 هانظریه بازی

Game Theory 

 

 کد درس
IE5920 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 در که دپرداز یم ییتهایموقع یمدلساز به هینظر نیا. است یریگ میتصم حوزه در ها هینظر نیتر یاساس از هایباز هینظر

 میتصم بر یکی اقدامات کهیطور به موثرند یریگ میتصم ندیفرآ در( متضاد اًبعض و جداگانه اهداف با) شتریب ای نفر دو آن

 تفادهاس با و گراف مدل کمک به که هاستیباز هینظر یکاربرد صورت مناقشات، لیتحل و هیتجز. گذاردیم اثر یگرید

 رندهیگ میتصم نهاد ای فرد چند نیب مناقشه کیداردریوناپا باثبات یتهایوضع لیتحل و یمدلساز به ها مجموعه هینظر از

 . است مذاکرات در یمهم عنصر توافق حصول یبرا لیتما معموالً مناقشات، خالف بر. پردازد یم

 یطراح یمهندس منظر از متعامل، طیمح کی در بتوانند که است یافراد تیترب "هایباز هینظر" درس هیارا از هدف

 اقشاتمن لیتحل و هیتجز یهاکیتکن یریکارگ به. بپردازند دیراهبر یها حوزه در یعلم یریگ میتصم به هاستمیس

 .دهدیم لیتشک را درس نیا از یمهم بخش ان،یدانشجو توسط آن هیارا و یعمل پروژه کی در مذاکرات و

 رئوس مطالب:

 یهایازب(؛ هرهمکارانیهمکارانه در مقابل غ یهایباز، هایباز هینظر خچهیتار ست؟یچ بازی) هایباز هیبر نظر یدمه امق

 لیمسا(؛ مشهور کیکالس یهایباز، مجموع صفر یباز، تعادل تیمفهوم وضع، غالب راهبردمفهوم ) راهبردیبه فرم 

 و توافق یهمکار یحالتها؛ و مناقصه دهیمزا؛ با اطالعات ناقص یهایباز؛ به فرم گسترده یهایو باز ایپو یریگ میتصم

(؛ یورشکستگ تیمنصفانه منابع در وضع میتقس، فرم تابع مشخصه به یهایباز، و راه حل نش یمساله چانه زن)

 ییابجاج یمدل گراف برا ،آنها نیب یاضیمختلف در مناقشات و روابط ر یانسان یرفتارها)مناقشات  لیو تحل هیتجز

ر ب گرانیباز یمنف اینگرش مثبت  ریتاث، گریکدی حاتیاز ترج گرانیدرک غلط باز، گرید تیبه وضع تیوضع کیاز 

 .مذاکرات در حالت گسسته جینتا ینیب شیپ (؛مناقشه جهینت
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 فهرست منابع:

1. Fang, Liping, Keith W. Hipel, and D. Marc Kilgour, Interactive decision making: The 
graph model for conflict resolution. New York: Wiley, 1993. 

2. Fraser, Niall M., and Keith W. Hipel. Conflict analysis: Models and resolution. North - 
Holland, New York, 1984. 

3. Gibbons, R. Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992. 
4. Talwalkar,presh, The joy of Game Theory:An Introduction to strategic Thinking, 2013. 
5. Tadelis,Steven, Game Theory: An Introduction,Princeton University press,2013. 
6. Hervé Moulin, Fair division and collective welfare, The MIT Press, Cambridge, 2003. 
7. Osborne, Martin, An Introduction to Game Theory, Oxford: Oxford U.P, 2004. 
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 تصمیم گیری با معیارهای چند گانه

Multiple Criteria Decision Making 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5911 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

د. مورد نظر باشمساله با بیش از یک تابع هدف  مهندسی صنایع، تصمیم گیری در شرایطی است که موضوعاتیکی از مهمترین 

 های مهندسی به طور گسترده استفاده میشود.امانه موضوع از جنبه تئوری و کاربردی در طراحی و تحلیل س این

 که برای تعیین نقاط ناچیره در میباشد هدفه تصمیم گیری چند حل مسایل  هدف این درس ارائه مفاهیم و تکنیکهای

 .مسایل عمومی بهینه سازی خطی و غیر خطی استفاده میشوند 

 مطالب: رئوس

 محدب یها مجموعه آل دهیا نقطه( پارتو -کارا) رهیناچ نقاط؛  آن یبند دسته و هدفه چند یریگ میتصم بر یا مقدمه

 یمبنا بر روش؛ جامع اریمع روش؛  constraint   ε - روش؛ کوگرافیلکس روش؛ MODM یروشها ارائه؛ نامحدب و

 روش؛ Geoffrion روش؛ گام روش؛ Benson روش؛ یآرمان یزیر برنامه ؛ Denovo روش؛ مسافت

Zionts&Wallaenus یروشها؛ مپلکسیس تمیالگور؛ ولف فرانک روش؛ MADM ؛ ضیتعو روش؛ کوگرافیلکس روش؛ 

 یتکامل یها تمیالگور؛ Electre؛ Topsis -؛ یمراتب سلسله لیتحل

 فهرست منابع: 

1. Tabucanon, M.T., "Multiple criteria decision making in industry", Elsevier, 1988. 
2. Szidarovsky, F., Gershon, M.E. and Duckstein, L., "Techniqes for Multiobjective 

decision  making in systems management", Elsevier, 1986.   
3. Parlos, P.M., "Multicriteria decision making methods: a comparative study", Kluwer 

Academic, 2000. 
4. Zeleny, M., "Multiple criteria decision making" , McGrew-Hill book Company USA, 

1985. 
5. Figueira, J. Grooco, S. Ethgot, M. "Multiple criteria decision analysis", springer, 2005. 
6. Ehrgott, M., "Multiplecriteria optimization", Kluwer, 2003. 
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7. Ab vu-EL-Enien,T.,(2013) Topsi, Algorithm fx multiple objectives decision making, LAP 
Lambert Academic publishing. 

8. Tzeng G.H. , Huang j.j., (2011)Multiple Attribute decision making, Methods and 
Application, CRC press. 

9. Knowles , G.j, Miettinen K., zitzles E.(2012), Learning in Multiple objective 
optimization Dagstuhl Reports. 
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 لجستیک و زنجیره تأمین در منتخب مباحث

Selected Topics in Logistics and Supply Chain 

 

 کد درس
IE5298 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

آشنایی با یکی از دروس جدید و نوظهور در زمینه لجستیک و زنجیره تأمین در سطح کارشناسی ارشد که در فهرست 

هدف این درس آن است که به دانشجویان بیاموزد  حصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع آورده نشده است.دروس ت

 در گسترش و عمق بخشی به کاربردهای لجستیک و زنجیره تأمین بکار آید.تواند موضوع درس میچگونه 

 رئوس مطالب:

های موضوع ها و اطالعات روز؛ منافع و ارزشداده آشنایی با موضوع و تعاریف پایه آن؛ اهمیت و ضرورت موضوع مستند به

ای، و جهانی؛ سابقه و سیر تطور موضوع؛ آشنایی با مراکز علمی، درس برای مردم و جوامع در سطح ملی، منطقه

های افزارها و فناوریها و جزئیات موضوع؛ نرمبندیها، و افراد شاخص علمی مرتبط با موضوع؛ انواع دستهگردهمایی

 ها.ها؛ بررسی و نقد روشسازی آنهای علمی و چگونگی بکارگیری و پیادهها و تکنیکبط؛ روشمرت

و همچنین اد با تجربه در این زمینه هستند در ضمن گذراندن این درس، دانشجویان موظف به تحقیق و مصاحبه با افر

 .شده مطالعه موردی ارائه دهند هبایست برای عناوین دادمی

 :عفهرست مناب

 های مرتبط منتشر شده در پنج سال اخیر،کتاب -1

 المللی مرتبط،های ملی و بینمجموعه مقاالت گردهمایی -2

 مقاالت علمی مرتبط منتشر شده در نشریات معتبر، -3

 ای.المللی و مؤسسات معتبر علمی و مشاورههای ملی و بینهای مرتبط منتشر شده توسط سازمانگزارش -4
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167 

 1لجستیک و زنجیره تأمین  در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Logistics and Supply Chain 1 

 

 کد درس
IE6298 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبرادرس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

د به کنتمرکز می نیتأم رهیو زنج کیلجستاز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو  توسعه، ق،یتحق

 کشد.چالش می

 

 رئوس مطالب:

 نیتأم رهیو زنج کیمربوط به لجست هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

و های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیاهد شد که به تجزخواسته خوهر دانشجو از پردازند. می

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز نیارهگذر از 

 زوایای اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1
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 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییقاالت گردهمامجموعه م -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 2لجستیک و زنجیره تأمین  در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Logistics and Supply Chain 2 

 

 کد درس
IE6299 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبراحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را درس مبا

د به کنتمرکز می نیتأم رهیو زنج کیلجستاز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

باشد، یا آن  1 نیتأم رهیو زنج کیدر لجست شرفتهیمباحث پتواند در ادامه مباحث درس کشد. مباحث این درس میچالش می

 که به یک موضوع مستقل و متفاوت دیگر اختصاص یابد.

 

 رئوس مطالب:

 نیتأم رهیو زنج کیمربوط به لجست هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

و های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیشد که به تجز خواسته خواهدهر دانشجو از پردازند. می

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز نیارهگذر از 

 زوایای اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد درس مدیریت و هدایت (ان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع
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 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییت گردهمامجموعه مقاال -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 1 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 1 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6997 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 2سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 ف کلی درس:اهدا

تعیین شده و مورد تأیید استاد راهنمای  موضوع کلی رساله دکتراآماده سازی دانشجوی دکترا در انجام پژوهش بر روی 

 اصلی دانشجو.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در اولین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع بر روی موضوع رساله میاصلی وی، اخذ 

دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، ضرورت دارد در هر مراجعه 

 اده، و رهنمودهای وی را دریافت و تبعیت کند.دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه د

آوری کافی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در گزارشی مکتوب در این درس دانشجو به جمع

تاد تیار اسهای علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در اخها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلنتایج بررسی

 گذارد.راهنما می

 روش ارزیابی:
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پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد 

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  شیابی مستمر ارز

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 2 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 2 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6998 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 ات پیشرفتهو کارگاه محاسب 1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

هدایت دانشجوی دکترا در عمق دهی به پژوهش بر روی موضوع مشخص تر رساله دکترا، تعیین عنوان پیشنهادی رساله، 

 و آماده سازی دانشجو برای تهیه طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا.

 شرح چگونگی:

نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای این درس به صورت مستقل و انفرادی در دومین 

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع عمقی و دقیق تر بر روی اصلی وی، اخذ می

ا، اشد. در این راستتر رساله دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط بموضوع مشخص

ضرورت دارد در هر مراجعه دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و 

 تبعیت کند.

آوری و به روزرسانی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در در این درس دانشجو به ادامه جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلتوب نتایج بررسیگزارشی مک

و  هانقدها و تحلیل ضروری است در گزارش عالوه بر مرور منابع پژوهشی )از گذشته تاحال( وگذارد. اختیار استاد راهنما می

 له، و چارچوب طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا گنجانده شود.عنوان پیشنهادی رساهای علمی، یافته

 روش ارزیابی:
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پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد 

 دانشکده است. /کمیته تحصیالت تکمیلیشورا راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 شرفتهیپ محاسبات کارگاه

Advanced Computing Workshop 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6999 کد درس

 خابی دکتراتخصصی انت نوع درس

 2و  سمینار دکترا  1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

توانمندسازی و افزایش مهارت های محاسباتی پیشرفته دانشجو به منظور بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش رساله 

 دکترا.

 شرح چگونگی:

مسال اول، دوم و یا سوم تحصیل توسط دانشجوی این درس به صورت مستقل و انفرادی و یا گروهی در یکی از سه نی

های محاسباتی شود. در این درس دانشجو در طول نیمسال با ابزارها و مهارتدکترا، با نظر استاد راهنمای اصلی وی، اخذ می

ن ما تعییو کامپیوتری پیشرفته به تناسب نیاز و ضرورت )از میان رئوس مطالب و یا ابزارها و مهارت هائی که استاد راهن

 آورد.کند( آشنا شده و قابلیت بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش را بدست میمی

 رئوس مطالب:

 Python ،Matlab، Rافزارهای محاسباتی، آماری، تخصصی نظیر نرم -1

 Anylogic ،Simul8 ،FlexSim ،NetLogoسازی همانند َافزارهای شبیهنرم -2

 CPLEX ،Gurobi، COIN-ORیابی از قبیل افزارهای بهینهنرم -3

های شبکه عصبی، فراابتکاری )همانند ژنتیک، کلونی مورچگان، الهام گرفته افزارهای مربوط به الگوریتمنرم -4

 از طبیعت(
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(، محاسبات High Performance Computingهای استفاده از محاسبات سریع )فراگیری مهارت -5

 ابری

 Gephi ،Pajek ،NodeXL ، Cytoscape های پیچیده و اجتماعی نظیرافزارهای شبکهنرم -6

 QGIS( نظیر GISهای اطالعات جغرافیائی )افزارهای سیستمنرم -7

 افزار پیشرفته مربوط به نیاز پژوهشی دانشجوهر نرم -8

 فهرست منابع:

 افزارهامنابع آموزشی و راهنماهای مربوط به هریک از نرم
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 سيالبس دروس

 هاي کالنسيستم
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 یآمار مهندس

Engineering Statistics 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4901 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با آمار مهندسی

 رئوس مطالب:

تعاریف، مفاهیم اساسی آمار، نظریه تخمین فاصله ای، نظریه تخمین نقطه ای، نظریه آزمون فرض ها و کاربرد آن، 

تست رگرسیون...(، جداول توافقی، آزمون غیرپارامتری،  -دتست نسبت الکلیهو -مربع کیتستهای خاص آماری )تست 

 آنالیز برگشت، ضریب همبستگی، آنالیز واریانس، کاربرد آمار در مهندسی.

 فهرست منابع:

 مفاهیم و روشهای آماری، ترجمه مرتضی ابن شهر آشوب .1

 آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی .2

 بر احتماالت و آمار کاربردی، محمد ذهبیون، میربهادر قلی آریانژاد، محمد ذهبیونمقدمه ای  .3

 آمار و احتمال در مهندسی و علوم، هاشمی پرست .4

 آمار مقدماتی، محمدرضا مشکاتی .5

 استنتاج آماری، علی مدنی .6

 آمار کاربردی در اقتصاد بازرگانی و مدیریت، حمیدی زاده .7

 ی عمید، محمد قاسم وحیدی اصل، ترجمه علE.Walpoleآمار ریاضی،  .8
9. Statistical Methods for Bussiness Decisions 

 

 



 

179 

 تحقیق در عملیات

Operations Research 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4902 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با تحقیق در عملیات

 رئوس مطالب:

 ریاضی.  مدلسازی با استفاده از برنامه ریزی .1

 روش سیمپلکس برای حل مسائل برنامه ریزی خطی.  .2

 بزرگ و دو فاز.  Mروشهای  .3

 نظریه دوگانگی. .4

 روش حل مسائل برنامه ریزی خطی کران دار.  .5

 تجزیه و تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری.  .6

 برنامه ریزی حمل و نقل و روش حل آن. .7

 شاخه و کران. برنامه ریزی عدد صحیح و روشهای صفحات برش و  .8

 

 :فهرست منابع

 

1. Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th ed, 2004, 
Duxbury Pres, ISBN: 0534380581, 9780534380588. 

2. Linear Programming and Network Flows, 4th edition, M. Bazaraa et al., John Wiley, 
2010. 

3. Introduction to Operations Research, 9th edition, F.S. Hillier and G.J. Liberman, 
MacGraw- Hill, 2010 

4. Operations Research: An Introduction, 8th edition, H.A. Taha, Prentice Hall, 2006. 
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 ریزی ریاضیبرنامه

Mathematical Programming 

 

  اد ساعتتعد 3 تعداد واحد IE5301 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

هدف این درس یادگیری مدلسازی ریاضی برای مدل کردن دنیای واقعی و حل مدلها به کمک فنون ریاضی مربوطه 

 است.

 رئوس مطالب:

 میمفاه با ییآشنا ،یزیر برنامه یها مدل یبند طبقه ،یاضیر یها برنامه کردن فرموله مدلها، یبند طبقه ،یساز مدل

 .یدگیچیپ هینظر یکل

 لیتقل یها نهیهز ها، متیق شبه ت،یحساس لیتحل و هیتجز. نظرشده دیتجد مپلکسیس روش ،یخط یاضیر برنامه

. کیپارامتر یزیر برنامه ب،یضرا در همزمان راتییتغ راست، سمت ریمقاد و هدف تابع بیضرا در راتییتغ افته،ی

 با ییآشنا ،یهمزاد یاقتصاد و یهندس ریتفس مپلکس،یس همزاد روش ،یهمزاد خواص همزاد، مسئله فیتعر ،یهمزاد

 راف،گ در جستجو گراف، هینظر  با ییآشنا.بزرگ اسیمق با یخط یزیر برنامه مسائل حل یبرا یدرون یابی نقطه روش

 ه،شبک در انیجر مسئله طرح و ها شبکه ،یابی جفت صیتخص مساله ر،یمس نیتر کوتاه ،یپوشش درخت نیکمتر

 .شبکه مسائل حل یبرا خاص یها روش ان،یجر ی نهیهز نیکمتر یبرا مپلکسیس روش درشبکه، انیجر نیشتریب

 املش یقطع یها مدل مثال، چند ارائه پسرو، شروویپ یروشها ،یبرگشت روابط فیوتعر یساز فرموله ا،یپو یزیر برنامه

 .وستهیوپ گسسته شامل یاحتمال یها مدل ، وشتهیپ و گسسته

 یضمن یجستجو روش مثال، چند ارائه ح،یصح اعداد با یزیر برنامه یمدلها یساز فرموله ح،یصح اعداد با یزیر برنامه

 روش بزرگ، مسائل هیتجز روش بندر، هیتجز روش برش، صفحات روش وکرانه، شاخه روش ک،یصفرو یرهایمتغ با

 .الگرانژ یساز آزاد روش ستون، دیتول

 وبدست یریگ میتصم درخت لیتشک هدف، تابع کی با نینامع طیشرا در یریگ میتصم ،یریگ میتصم هینظر با ییآشنا

 . آنها یمدلساز و یاجتماع ومسائل بورس ،یاقتصاد یها نهیزم در یکاربرد مسائل ارائه. نهیبه جواب آوردن
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 فهرست منابع: 

22. Hillier F.S.,Lieberman,G.J, (2005) Introduction to Operation Research, 8th ed, McGraw 
Hill. 

23. Wolsey L.A. (1985) Integer Programming, John Wiley & Sons, 1998. 
24. Wolsey L.A., Bertsekas D.P. (1995) Dynamic Programming and Optimal Control, , Vol. I 

and II, Athena Scientific. 
25. Corman,T.H.,Leiserson,C.E.,Rivest,R.L, (2001) Introduction to Algorithms, Mc-Graw 

Hill,2nd Edition. 
26. H. Paul Williams. Model Building in Mathematical Programming (5th Edition). Wiley, 

2013. 
27. Enrique Castillo, Antonio J. Conejo, Pablo Pedregal, Ricardo García, Natalia Alguacil. 

Building and Solving Mathematical Programming Models in Engineering and Science. 
Wiley, 2013 
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 نظریه تصمیم گیری

Decision Theory 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5921 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 گیریهای تصمیمآشنایی با روش

 رئوس مطالب:

 گیریمهای تصمیمدلسازی مسائل با استفاده از مدل -1

 تجزیه و تحلیل درخت های تصمیم گیری -2

 کاربرد دیاگرامهای تاثیر در تصمیم گیری -3

 نظریه مطلوبیت و تجزیه و تحلیل  منحنی های مطلوبیت -4

 (AHP)روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  -5

 تئوری مطلوبیت چند مشخصه ایی -6

 نظریه بازیها و کاربرد های آن -7

 ری در حل مسائل واقعیمطالعه موردی کاربرد تئوری تصمیم گی -8

 فهرست منابع:
28. Making Hard Decisions, R.T. Clemen and  T. Reilly, Duxbury Press; 2 edition, 2002. 
29. Games and Decision Making, D. Aliprantis and S. Chakrabarti, Oxford University Press, 

2000. 

30. Game Theory: Analysis of Conflict, R.B Myerson, Harvard University Press, 2002. 
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 مهندسی سیستم

System Engineering 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5917 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ها، ابزارهای مهندسی در سیستمها، ساختار و فرایندهای آنآشنایی با سیستم

 رئوس مطالب:

 های آنسیستم و نیازمندی تعریف سیستم ؛ چرخه زندگی .1

 ساختار سیستم های پیچیده   .2

 شناخت اجزای اصلی و بازخورهای موجود  در یک سیستم   .3

 (SEMP )     مدیریت  در مهندسی سیستم   .4

 فرآیند های مهندسی سیستم   .5

 های مهندسی در یک سیستمابزارها و روش .6

 های  یک سیستم  ارزیابی عملکرد .7

 هاکنترل و راهبری سیستم .8

 فهرست منابع:

13. System Engineering Management by Benjamin S. Blanchard, Wiley; 4 edition (2008) 
14. Systems Engineering Principles and Practice by kossiakof et. al. ,  Wiley-Interscience; 2 

edition (2011) 
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 ریزی پویابرنامه

Dynamic Programming 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5902 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 پویا یزیربرنامه قیو مباحث عم میبا مفاه ییو آشنا هیمرور مباحث پا

 رئوس مطالب:

مدلسازی و فرموله کردن مسائل پویا، اصل تفکیک پذیری تابع هدف و محدودیت ها، اصل بهینگی بلمن، معادله 

 یک برنامه ریزی پویا، مدلسازی از مثال های کاربردی، مفاهیم حرکت به جلو و حرکت به عقب. برگشت و تکراری در

برنامه ریزی پویای گسسته: پویایی یک بعدی با استفاده از مشتقات، مدل های با تابع هدف محدب و یا مقعر برای بهینه 

ورت می نی ماکس، تغییر در متغیر شدن، توابع غیر خطی، محدودیت های به صورت حاصل ضرب، تابع هدف به ص

وضعیت، پویای یک بعدی به روش محاسباتی، شبکه بندی متغیر وضعیت پیوسته به روش محاسباتی، حل یک برنامه 

صفر و یک پویای چند بعدی به روش محاسباتی، مدلهایی با چند متغیر تصمیم گیری توام با بعد بسیار زیاد، مدلسازی 

دی، پویایی چند بعدی با استفاده از مشتق، کاهش متغیرهای وضعیت: روش الگرانژ، روش از مثال های متعدد کاربر

های با تقریب متوالی، روش های تقریب از فضای خط مشی و تقریب از ارزش های متوالی تابع هدف، روش های کاهش 

بررسی سیستم های غیر سری در و توسعه یک شبکه به روش بلمن، استفاده از زیر رویدادها در حل مسایل با بعد زیاد. 

 مقابل سیستم های سری.

برنامه ریزی پویای احتمالی: تابع انتقال احتمالی، متغیر تصمیم احتمالی، متغیر پویای احتمالی به صورت پیوسته، متغیر 

خ بهینه برای مدل های مختلف احتمالی، دخالت دادن نر راهبردپویای احتمالی به صورت گسسته، بحث در ساختار 

. به کارگیری ارزش مورد انتظار، مساله پویای بازار سهام، مساله توقف  D-P، مدل مثبت از D-P، مدل منفی از  αتنزیل

بهینه، مسایل زیر بهینه و کنترل تطبیقی، پروسه مارکوف و بررسی وضعیت یکنواختی، بررسی مدل هوارد در مورد 

 ی پویا در حل مساله شطرنج.مسائل با بی نهایت مرحله. استفاده از برنامه ریز

 فهرست منابع: 

4. Introduction to Dynamic Programming, L.A. Cooper, M. Cooper, Pergamon Press1994. 
5. Introduction to Stochastic Dynamic Programming, Sheldon Ross, Academic Press, 

1994. 
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6. Dynamic Programming and Optimal Control, Vol. I, II, Dimitri P. Bertsekas, Athena 
Scientific, Belmont, Massachusetts, 1995. 
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 ریزی خطیبرنامه

Linear Programming 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5903 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی خطی.مرور مباحث پایه و آشنایی با مفاهیم و مباحث عمیق برنامه

 رئوس مطالب:

مدلهای خطی، روش سیمپلکس و انواع آن، قضایای همگرائی در مدلهای خطی، قضیه دوکانکی، برنامه ریزی پارامتری، 

حل مسائل خطی با ساختارهای ویژه نظیر حد فوقانی، روش های حل مسائل برنامه ریزی خطی با اندازه های بزرگ 

 وش تفکیک، برنامه ریزی خطی احتمالی.دلف(، ر -نظیر ایجاد ستون، روش تجزیه )دانزیک

 فهرست منابع: 

4- David G. Luenberger, Yinyu Ye, Linear and Nonlinear Programming, Springer, 2016, 
ISBN: 978-3-319-18841-6, 978-3-319-18842-3 

5- Robert J Vanderbei, Linear Programming: Foundations and Extensions, 4th ed., 
Springer, 2014,ISBN: 978-1-4614-7629-0, 978-1-4614-7630-6 

6- Murty, K.G. Linear Programming, Wiley, 1983. 
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 ریزی غیرخطیبرنامه

Nonlinear Programming 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5906 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 غیر خطی یزیربرنامه قیو مباحث عم میبا مفاه ییو آشنا هیمباحث پا مرور

 رئوس مطالب:

مدلسازی غیر خطی و نمونه های کاربردی از آن، مجموعه های محدب ، توابع محدب و مقعر،  توابع شبه محدب  .6

و نیمه محدب، مشتق پذیری ، بردار گرادیان و ماتریس  هسین، مفهوم الگوریتم و انواع الگوریتمهای سازنده و 

الگوریتمهای یکنوا و غیر یکنوا، مفهوم  پیچیدگی در الگوریتمها، الگوریتمهای مبتنی بر جستجوی  بهبود دهنده،

 خطی، الگوریتمهای مبتنی بر منطقه اطمینان،  همگرایی و نرخ همگرایی در الگوریتمها .

م مدل های غیرخطی و بدون محدودیت: امتداد موجه کاهنده در جستجوی خطی،  تعیین گام در الگوریت .7

جستجوی خطی، شرایط آرمیجو و  ولف  و گلدستین برای مقدار گام،  تعیین  نقطه کوشی در الگوریتم منطقه 

اطمینان،  الگوریتم های توابع یک متغیره و مشتق ناپذیر، الگوریتم های توابع یک متغیره و مشتق پذیر ، 

  ایی برای توابع چند متغیره و مشتق  پذیر،الگوریتم هایی برای توابع چند متغیره و مشتق ناپذیر،  الگوریتم ه

روش بیشترین شیب،  روش نیوتن،  روش  های توسعه یافته مبتنی بر روش نیوتن ، روش گرادیان همپیوند 

 خطی و غیر خطی، کاربرد روشهای جستجو برای حل  سیستم معادالت غیر خطی و مساله کمترین مربعات.     

جان، شرایط الزم و کافی برای بهینگی  –شرایط الزم برای بهینگی از فریتز  مدل های غیر خطی و با محدودیت: .8

تاکر، روش های حرکت در امتدادهای موجه از جمله الگوریتم زوتندیک، تاپکینز، روسن،  –کوهن -از کاروش

 ولف  و زنگویل.

ه وگانگی، اثبات نقطدوگانگی در مدلهای غیر خطی: دوگانگی الگرانژ،  قضایای ضعیف و قوی دوگان، فاصله د .9

زینی و استفاده از آن در بهینگی، تقعر و زیر شیب های دوگان  الگرانژ، روش حل دوگان با استفاده از گرادیان، 

پی بردن به جواب های مسأله اولیه از طریق جواب های دوگان ، الگوریتم های مبتنی برجریمه  و الگوریتم های 

 .مبتنی بر مانع، الگوریتمهای ترکیبی 

دوگان، حل مدل هایی از توان دوم و استفاده -حل مسأله برنامه ریزی خطی با استفاده از روش نقطه درونی اولیه .10

 از مدل های خطی مکمل،  مدلهای تفکیک پذیر، برنامه ریزی کسری  و برنامه ریزی هندسی .
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 فهرست منابع: 

31. Bazaraa, M. S., H. D. Sherali and C. M. Shetty, Nonlinear Programming: Theory and 
Algorithms, John Wiley and Sons Inc, Third Edition, 2006. 

32. Nocedal, J., S. J. Wright, Numerical Optimization, Springer, Second Edition, 2007. 

33. McCormic, G.P., Nonlinear Programming, John Wiley, 1992. 

34. Amir Beck. Introduction to Nonlinear Optimization Theory, Algorithms, and 
Applications with MATLAB. Cambridge University Press, 2015. 
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 یقطع ریغ یزیبرنامه ر

Stochastic Programming 

 

 3 تعداد واحد IE5907 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی غیرقطعیبرنامهآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 هابخش اول: مدل

 ها؛معرفی و مثال .1

 سازی.عدم اطمینان و مباحث مدل .2

 های اساسیبخش دوم: ویژگی

 یه اساسیها و نطرویژگی .3

 ارزش اطالعات و حل غیرقطعی. .4

 های حلبخش سوم: روش

 مسائل دو راهکاره؛ .5

 ای؛های عیرقطعی چند مرحلهبرنامه .6

 های عیرقطعی عدد صحیح.برنامه .7

 گیری های تخمین و نمونهبخش چهارم: روش

 ارزشیابی و تخمین انتطارات؛ .8

 های مونت کارلو؛روش .9

 ای.های چند مرحلهتخمین .10

 :ابعفهرست من

1. John R. Birge, François Louveaux, Introduction to Stochastic Programming, 2nd ed, 
2011, Springer, ISBN: 1461402360, 9781461402367 

2. Alan J. King, Stein W. Wallace, Modeling with Stochastic Programming, 2012, 
Springer, ISBN: 0387878165, 9780387878164 
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 هانظریه بازی

Game Theory 

 

 کد درس
IE5920 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 در که دپرداز یم ییتهایموقع یمدلساز به هینظر نیا. است یریگ میتصم حوزه در ها هینظر نیتر یاساس از هایباز هینظر

 میتصم بر یکی اقدامات کهیطور به موثرند یریگ میتصم ندیفرآ در( متضاد عضاًب و جداگانه اهداف با) شتریب ای نفر دو آن

 تفادهاس با و گراف مدل کمک به که هاستیباز هینظر یکاربرد صورت مناقشات، لیتحل و هیتجز. گذاردیم اثر یگرید

 رندهیگ میتصم نهاد ای فرد دچن نیب مناقشه کیداردریوناپا باثبات یتهایوضع لیتحل و یمدلساز به ها مجموعه هینظر از

 . است مذاکرات در یمهم عنصر توافق حصول یبرا لیتما معموالً مناقشات، خالف بر. پردازد یم

 یطراح یمهندس منظر از متعامل، طیمح کی در بتوانند که است یافراد تیترب "هایباز هینظر" درس هیارا از هدف

 اقشاتمن لیتحل و هیتجز یهاکیتکن یریکارگ به. بپردازند بردیراه یها حوزه در یعلم یریگ میتصم به هاستمیس

 .دهدیم لیتشک را درس نیا از یمهم بخش ان،یدانشجو توسط آن هیارا و یعمل پروژه کی در مذاکرات و

 رئوس مطالب:

 یهایازب(؛ انهرهمکاریهمکارانه در مقابل غ یهایباز، هایباز هینظر خچهیتار ست؟یچ بازی) هایباز هیبر نظر یدمه امق

 لیمسا(؛ مشهور کیکالس یهایباز، مجموع صفر یباز، تعادل تیمفهوم وضع، غالب راهبردمفهوم ) راهبردیبه فرم 

 و توافق یهمکار یحالتها؛ و مناقصه دهیمزا؛ با اطالعات ناقص یهایباز؛ به فرم گسترده یهایو باز ایپو یریگ میتصم

(؛ یورشکستگ تیمنصفانه منابع در وضع میتقس، به فرم تابع مشخصه یهایباز، و راه حل نش یمساله چانه زن)

 ییابجاج یمدل گراف برا ،آنها نیب یاضیمختلف در مناقشات و روابط ر یانسان یرفتارها)مناقشات  لیو تحل هیتجز

بر  گرانیباز یمنف اینگرش مثبت  ریتاث، گریکدی حاتیاز ترج گرانیدرک غلط باز، گرید تیبه وضع تیوضع کیاز 

 .مذاکرات در حالت گسسته جینتا ینیب شیپ (؛مناقشه جهینت



 

193 

 فهرست منابع:

1. Fang, Liping, Keith W. Hipel, and D. Marc Kilgour, Interactive decision making: The 
graph model for conflict resolution. New York: Wiley, 1993. 

2. Fraser, Niall M., and Keith W. Hipel. Conflict analysis: Models and resolution. North - 
Holland, New York, 1984. 

3. Gibbons, R. Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992. 
4. Talwalkar, Presh, The joy of Game Theory: An Introduction to strategic Thinking, 2013. 
5. Tadelis, Steven, Game Theory: An Introduction, Princeton University press, 2013. 
6. Hervé Moulin, Fair division and collective welfare, The MIT Press, Cambridge, 2003. 
7. Osborne, Martin, An Introduction to Game Theory, Oxford: Oxford U.P, 2004. 
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 سازیسازی و بهینهسازی کامپیوتری، مدلشبیه

Computer Simulation, Modeling & Optimization 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5912 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ت.و لجستیکی اس های شبیه سازی کامپیوتری سیستم های عمومی صنعتیفراهم آوردن درکی عمیق از تکنیک هدف این درس،

 رئوس مطالب:

تشریح کامل و جامع جنبه های مهم یک مطالعه شبیه سازی شامل مدلسازی، نرم افزار شبیه سازی، صحه گذاری و 

 شبیه سازی. هایه و تحلیل و طراحی آماری آزمایشاعتباردهی مدل، مدل سازی ورودی ها، تجزی

 دینامیک سیستم و تکنیک های مدلسازی

 ، متغیرهای سیستم، فرموله کردن مسئله، شبیه سازی گسسته پیشامدتعریف سیستم

 شبیه سازی زنجیره تامین وتصمیم سازی با استفاده از شبیه سازی

 (Risk Pooling)ارزش اطالعات، تغییر پذیری زنجیره تامین، اثر شالق چرمی، ادغام ریسک 

 دهندهاحتماالت پایه، نئوری صف، مسائل چند مرحله ای و چند سرویس 

 مدلسازی رایانه ای و آزمایش آن

طراحی مدل، تست، تصدیق و اعتباردهی، رویکردهای جایگزین برای مدلسازی کامپیوتری، نقش طراحی آزمایشها، 

 رویکرد طراحی، طرح های فاکتوریل، تشخیص شرایط بهینه در سناریوهای مختلف سیستمهای لجستیکی.

 لیل و طراحی سیستمهای صنعتیاستفاده از شبیه سازی برای تجزیه و تح

 بهینه سازی، مقایسه سیستم، فن تجزیه و تحلیل سیستم، ابزارهای صنعتی مفید

 شبیه سازی سیستمهای لجستیکی

بارگیری  (Machin setup)تکنیک های شبیه سازی سیستم های لجستیک تولید نظیر آماده سازی ماشین 

 Transfer)، ماشین های انتقال (Rework and scrap)، دوباره کاری و ضایعات (Machineloading)ماشین

mechines)  ،تکنیک های شبیه سازی حمل و نقل و جابه جایی مواد نظیر نقاله ها، وسایل نقلیه، کاروسلهاAGV ها و

 ربات ها

، کارخانه های خدمات، خدمات تکنیک های شبیه سازی سایر سیستمها نظیر بانک، فروشگاه های خرده فروشی

 ای، مراکز توزیع، سرویس های تحویل و سرویس های حمل و نقل.حرفه
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 فهرست منابع:

1. Simulation Modeling & Analysis ; Averill Law, 5th ed., McGraw-Hill, 2015, ISBN10: 
0073401323, ISBN13: 9780073401324 

2. Devid Simcho-Levi, Philip Kaminsky, Designing and Management the Supply Chain, 2nd 
Edition, MCGraw-Hill, 2003. 

3. Kelton, W.D., LAW, A.M., Simulation Modeling and analysis, MCGraw-Hill, 2000. 
4. Pidd, M. Computer modeling for Discrete Simulation, Wiley, 1989. 
5. Barry Render, Ralph M. Stair, JR. Micheal E. Hanna, Quantitative Analysis for 

Management, 9th Edition, 2006. 
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 ریزی عدد صحیحبرنامه

Integer Programming 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5905 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 عدد صحیح یزیربرنامه قیو مباحث عم میبا مفاه ییو آشنا هیمباحث پا مرور

 رئوس مطالب:

 و داخلی نقطه محدب، یها مجموعه مفاهیم تعریف آن، از یربردکا یها نمونه و صحیح عدد یرهایمتغ ریزی¬برنامه یمدلساز-1

 رب یمرور آزمند، های¬الگوریتم شناخت آن، محاسبه نحوه و الگوریتم محاسباتی پیچیدگی ها،¬الگوریتم شناخت میانی، نقطه

 ،یخط یزیر هبرنام بر یمرور. یتصادف یجستجو و Breath first search، Depth first search شامل جستجو های¬روش

 . انیگراد ریز روش و وستهیپ وولف -دانتزیگ  روش وسته،یپ یخط ریغ و یخط یرهایمتغ  با بندرز کیتفک روش با ییآشنا

 معتبر نامعادالت ایجاد های¬روش رامونیپ بحث راسی، شعاع و گوشه نقاط ،یوجه صفحات و وجه معتبر، نامعادالت فیتعر-2

 های-برش ،یانفصال یها تیمحدود گوموری،-شواتال نامعادالت مشترک، علیه مقسوم ترینبزرگ روش صحیح، عدد تقریب شامل

 .گوموری آمیخته های¬برش و گوموری ساده

 درزبن روش و پنالتی روش کمک با پیوسته و یک و صفر آمیخته مسائل حل باالس، الگوریتم توسط یک و صفر مساله حل-3

 یروشها ن،یداک تمیالگور از استفاده با حیصح یها ریمتغ کران و شاخه روش و  کی -صفر کران و شاخه روش یبررس ، ختهیآم

 حذف همزمان یروشها از استفاده با اسیمق بزرگ یک-صفر مساله حل زدن، شاخه جهت ینامساو انتخاب و یورود ریمتغ انتخاب

 .کران و شاخه اتیعمل یاجرا و برش جادیا د،یزا معادالت

-هکول مساله حل پویا، ریزی¬برنامه روش شمارشی، روش مسیر، کوتاهترین های¬روش کمک با شتیپ¬کوله قیدق مساله حل-4

 ندهفروش مساله یبررس. برش و شاخه و کران و شاخه روش از استفاده وبا یابتکار یروشها از استفاده با یک -صفر حالت در پشتی

 . آن میتعم و صیتخص مساله ،یابیجا مساله گرد، دوره

 روش اب افتهی میتعم صیتخص مساله حل  ان،یگراد ریز روش از استفاده با الگرانژ ضرایب یافتن نحوه و الگرانژ دسازیآزا روش-5

 حل و دهش بروز یبیترک یروشها با ییآشنا وولف،-گیدانتز افتهی توسعه روش از استفاده با ستون تولید روش ، الگرانژ آزادسازی

 .نمونه لیمسا

 فهرست منابع: 
1. Integer and Combinatorial Optimization, G. L. Nemhauser, L. A. Wolsey, 1988, Wiley 
2. Integer Programming, L. A. Wolsey, 1998, Wiley 
3. Integer Programming, H. A. Taha, McGraw Hill, 1987. 
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4. Integer Programming: Theory and Practice, Edited by J. K. Karlof, 2006, Taylor and Francis. 
5. Hamdy A. Taha. Integer Programming: Theory, Applications, and Computations. Elsevier 

Science, 2014. 
6. Michele Conforti, Gerard Cornuejols, Giacomo Zambelli. Integer Programming .Springer 

International Publishing, 2014. 
7. Der-San Chen, Robert G. Batson, Yu Dang. Applied Integer Programming: Modeling and 

Solution, Wiley, 2010. 
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 فرآیندهای احتمالی

Stochastic Processes 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5914 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 فرایندهای احتمالی یبا مبان ییآشنا

 رئوس مطالب:

 یندهای تصادفی )استوکاستیک( و طبقه بندی آنها.معرفی فرآ -8

 فرآیندهای مرکب و غیرهمگن یواسان. -فرآیند یواسان -9

، معادله کلی تجدیدپذیری، رابطه والد، قضایای حدی، کاربرد فرآیندهای (Renewal Process)فرآیندهای تجدیدپذیر  -10

 تجدیدپذیر در مسائل مختلف.

برحسب حالت های مختلف، قضایای حدی حالتهای گذرا و پایدار، کاربرد زنجیره زنجیره های مارکوف، طبقه بندی آنها  -11

 های مارکوف در مسائل مختلف.

 زنجیره های مارکوف با زمان پیوسته، ارتباط با فرآیندهای تجدید پذیر، کاربرد آن با مهندسی صنایع. -12

 های بهینه سازی در سیستم های مارکوفی.مدل -13

 Wiener)مدلهای بهینه سازی احتمالی با زمان پیوسته، فرآیند وینر  (Brownian Motion)حرکت براونی  -14

Process) .و کاربرد آن در بهینه سازی 

 فهرست منابع: 
2. Stochastic processes, Sheldon M. Ross, Wiley, 1996, ISBN: 0471120626, 

9780471120629 
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 نظریه شبکه

Network Theory 

 

  تعداد ساعت 3 دتعداد واح IE5922 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 - نیازدرس یا دروس پیش

 اهداف کلی درس:

 یفحل مسائل معر یکارا برا یهاحلراه نییشبکه و تب یسازنهیدر حوزه به یاهیمسائل پا یو معرف فیتعار م،یارائه مفاه

 ا.کاربرده یشده به همراه معرف

 رئوس مطالب:

ت مسائل شبکه با درخ هیپا یمسائل شبکه و ارتباط جواب ها یسیمسائل، خواص ماتر یازگراف و شبکه، مدل س یمعرف

وشنده مسئله فر ص،یحل مسائل حمل و نقل و تخص برای دوال و دوال – مالیپرا یها تمیالگور ان،یجر نهیشیپوشا، مسئله ب

 یهاو حل آن با روش نهیهز نیکمتربا  انیمسأله جر ر،یمس نیکوتاهتر ص،یو حل آن با استفاده از مسئله تخص اریس

 تمیمسأله جور و پوشش و الگور ،یچند محصول انیدرخت پوشا، مسأله جر نی(، کمترookو خارح از شرط ) مپلکسیس

 شکوفه

 

1. Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications,  Ravindra K. Ahuja, Thomas 
L. Magnanti, and James B. Orlin, Prentice-Hall, 1993 

2. Network programming, Katta G. Murty, Prentice-Hall, 1992 

3. Optimization Algorithms for Networks and Graphs, Second Edition, James R. Evans 
and Edward Minieka, Marcel Dekker, Inc., 1992 

4. Flows in Networks, L. R. Ford, Jr. & D. R. Fulkerson, Princeton University Press, 
1962 

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81339519008&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=742618399&cftoken=71636482
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 روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی

Energy Planning Methods and Models 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5302 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 شریح مدل های انرژی به عنوان وسیله ای برای برنامه ریزی انرژی 

 رئوس مطالب:

 ش سیستم هامقدمه ای بر مبانی سیستمها و پژوه -1

 برنامه ریزی انرژی، تشریح مبانی برنامه ریزی و کاربرد روش تحلیل سیستم ها در عرصه برنامه ریزی انرژِ -2

 روش های برنامه ریزی انرژی -3

 روش های آماری، تجزیه و تحلیل رگرسیونی، تجزیه و تحلیل سری های زمانی -1-3

رد آنها برای بررسی تاثیرات متغیرهای اقتصادی بر اقتصاد سنجی، مدل های اقتصاد سنجی و تشریح کارب -2-3

 تقاضای انرژی 

 جدول داده ستانده، تشریح مبانی مدل های داده ستانده و کاربرد آنها در برنامه ریزی انرژی -3-3

برنامه ریزی ریاضی، تشریح مبانی برنامه ریزی ریاضی خطی، غیرخطی و پویا و کاربرد انها در مدل سازی  -4-3

 انرژی

 های پویا، مقدمه ای بر روش سیستمهای پویا و کاربرد آن در مدل سازی انرژیسیستم -5-3

 تجزیه و تحلیل فایده، هزینه، کاربرد تحلیل فایده، هزینه در برنامه ریزی انرژی -6-3

 عدم اطمینان ها، منشاء عدم اطمینان ها و تحلیل آنها در برنامه ریزی انرژِ -7-3

 مدل های انرژی -4

مدلهای تقاضای انرژی، توضیح مبانی ریاضی مدل های اقتصاد سنجی و مهندسی و کاربرد مدل های  -1-4

 مشخص

 مدل های عرضه انرژی، مدل های سیستم عرضه انرژی، تشریح ساختار آن ها و کاربرد آنها -2-4

 انرژی، مدل های اقتصاد انرژی مبتنی بر بهینه سازی و تعادل کلی-مدل های اقتصاد-3-4
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 مدل گسترش تولید برق و بهینه سازی نیروگاه -4-4

 مدل سیستم عرضه نفت و بهینه سازی پاالیشگاه -5-4

 مدل بهینه سازی شبکه گازرسانی  -6-4

 فهرست منابع:

1. Y. Saboohi (1992) “Energy Systens II: Planning  methodoloyies and Lecture notes (First 
draft) 
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 سیستم عرضه انرژی مبانی اقتصاد انرژی و

Basics of Energy Economics and Energy Supply System 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5303 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 تشریح ارتباطات پیچیده سیستم انرژی به عنوان بخشی از نظام اقتصادی و اجتماعی -1

 تصادی و نهادی موثر بر توسعه بخش انرژیتشریح مهم ترین پارامترهای فنی، اق -2

 رئوس مطالب:

وابستگی به انرژی، انرژی به عنوان عامل تولید، معرف منابع و آلودگی محیط  اهمیت اقتصادی و اجتماعی بخش انرژی: -

 زیست برای تولید انرژی، اهمیت اقتصادی بخش انرژی، انرژی و جامعه

 -ان تبدیل کننده انرژی، مراحل مختلف توسعه جامعه بشری، کشفیات مهم فنیانرژی و توسعه جامعه بشری: انسان به عنو -

 انرژی، پیشرفت فنی و کاربرد منطقی انرژی، پیچیدگی و تمرکز و تحوالت شتابان در بخش انرژی

ولیه، امبانی اقتصادی انرژی و تعاریف اولیه: تعریف انرژی، مبانی فیزیکی )قوانین ترمودینامیک(، تعاریف برخی مفاهیم  -

 های اقتصادی و فنی.ضرایب تبدیل و واحدها، تراز انرژی سیستم

تقاضای انرژی و کاربرد منطقی انرژی: تعاریف اولیه، توسعه تقاضای انرژی در ایران، کاربرد منطقی انرژی، امکانات و موانع  -

 کاربرد منطقی انرژی

ان و تحوالت ساختار آن، مصرف انرژی اولیه در ایران و ساختار سیستم عرضه انرژی و توسعه آن: معرف انرژی اولیه در جه -

 ساختار آن

 ذخایر انرژی در جهان و ایران: تعاریف، ذخایر انرژیهای فسیلی، ذخایر انرژی هسته ای، منابع انرژی های تجدید پذیر -

 هاید سیستممحاسبات اقتصادی: مبانی روش های محاسبات اقتصادی، روش استاتیک، روش دینامیک مثالهایی در مور -

 انرژی

اقتصاد نفت: تعاریف اولیه، نفت خام، فرآورش نفت خام، واردات و صادرات و مصرف نفت خام و فرآورده های نفتی، قیمت  -

اقتصاد گاز: طبقه بندی گازها، جوانب فنی استفاده از گاز . نفت و فرآورده های آن در بازار جهانی نفت، سیاست های نفتی

اقتصاد ذغال سنگ: ترکیبات . ال و ذخیره(، ذخایر گاز و تجارب بین المللی گاز، قیمت گذاری گازطبیعی )فرآورشی، انتق

 ذغال سنگ، خصوصیات و طبقه بندی ذغال سنگ، روشهای فنی استفاده از زغال سنگ، تجارت بین المللی ذغال سنگ
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ر، چرخه سوخت هسته ای، توسعه انرژی انرژی هسته ای: مبانی فیزیک، فیزیک راکتور، تکنولوژی راکتور، ایمنی راکتو -

 هسته ای

 منابع انرژی تجدیدپذیر: انرژی خورشید، زمین گرمایی، بادی، جزر و مد، پتانسیل آبی، میوماس، حرارت محیط -

 اقتصاد برق: مبانی تعاریف اولیه، تکنولوژی نیروگاه، اقتصاد برق در جهان و ایران -

ش و انباشت مواد آالینده و تاثیرات آنها بر سالمتی انسان و طبیعت، سالم انرژی و محیط زیست: آلودگی محیط زیست، پخ -

 سازی محیط زیست، روش های فنی برای کاهش پخش مواد آالینده، سیاست حفاظت از محیط زیست

 فهرست منابع:

15. Y. Saboohi (1992) “Energy Systens I: Planning of energy economics” 
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 اقتصاد منابع فناپذیر

Mortal Resource Economics 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5304 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مسائل منابع فناپذیر، به ویژه منابع انرژی های فسیلی -1

 آشنایی با روش ارزیابی از بهره برداری بهینه از منابع فناپذیر انرژی در طی زمان. -2

 رئوس مطالب:

 Paretoتخصیص منابع: مفهوم تعادل، تعادل در اقتصاد با رقابت آزاد، تعادل و بازده  -1

 ، بازار و هزینه های بیرونی، منابع با مالکیت عامPareto: تعادل بازار و بازده (Externalities)هزینه های بیرونی -2

 بادوام، بازارهای آتیارجحیت سازگار، کاالهای  (Intertetemporsl Equilibrium):تعادل در طی زمان  -3

منابع تجدیدپذیر، مدل های اکولوژیکی و زیست محیطی: نمودارهای رشد جمعیت، بهره برداری در غیاب کنترل،  -4

 ارزش کنونی حداکثر کردن سود، خط مشی کنترل بهینه.

محدود،  مقدمه ای بر منابع تجدید پذیر: استخراج در یک صنعت واحد، منابع فناپذیر ملی، فناپذیری در زمان -5

 فناپذیری منابع و تحقیق و توسعه.

استخراج منابع فناپذیر: امکانات تولید و برنامه های بین زمانی، منابع فناپذیر ضروری و غیرضروری، بازده ایستا، برنامه  -6

 اریارا، نرخ برگشت اجتماعی سرمایه گذهای کارا و غیرک

نیزم بازار و توزیع بین نسلی رفاه، تئوری بهره مندی کالسیک، قابلیت اندازه گیری، مقایسه و تجمع رفاه بین نسلی: مکا -7

 (Existence of Utility Optimum)وجود بهره مندی بهینه 

 (Utilitiaran Optimum)، بهینه بهره مندی Max-Minهای  بهره برداری از منابع فناپذیر: برنامه -8

 ، کارتل.Monopsonyاستخراج و انحصار،  رقابت ناکامل و منابع فناپذیر: انحصار، نقش کشش تقاضا، هزینه -9

 Royalityمالیات منابع فناپذیر: مالیات فروش، مالیات سود،  -10

عدم اطمینان، اطالعات و ریسک تخصیص: ریسک ارزش اطالعات انواع عدم اطمینان، ارزش انتخاب، برنامه در شرایط  -11

 عدم اطمینان.

توسعه، عدم اطمینان در مورد ذخایر و ارزش اجتماعی  عدم اطمینان و تخصیص منابع: تولید اطالعات، تحقیق و -12

 اکتشاف، انگیزه های بخش خصوصی برای اکتشاف.
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، نبود بازار آتی، ریسک، قیمت نفت، تاثیر نرخ (Externalities)هزینه های بیرونی: حرکت قیمت ها در بازار منابع -13

 سود.

 فهرست منابع:

16. P.S. Dasguta & G.M. Heal “ Economic Theory & Exhaustible resources Cambridge 
University Press, 1979. 
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 انرژی و محیط زیست

Energy and Environment 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5305 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ط زیست بر توسعه بخش انرژیتشریح اثرات تولید و مصرف انرژی بر محیط زیست و تاثیرات سیاست حفاظت از محی

 رئوس مطالب:

 مقدمه -1

 هدف حفاظت از محیط زیست، آلودگی محیط زیست، انرژی و محیط زیست

 تراز تشعشعات و مواد گازی در جو زمین -2

تراز انرژی زمین و چرخه مواد در جو زمین: چرخه کربن، چرخه اکسیژن و ازون، چرخه ازت، چرخه آب، چرخه مواد  -3

 دیگر

 رخه مواد: دی اکسید کربن، ازون، سایر مواد گازیدخالت در چ -4

گازهای اتمسفر و آب و هوا: تاثیرات متقابل شیمیایی و آب و هوایی، تغییرات دما، تاثیرات آلودگی بر موجودات زنده،  -5

 هاتاثیرات زنجیره ای آلودگی بر جنگل

 انرژی و مواد آالینده -6

 م تولید، انتقال و مصرف انرژیپخش، انتقال و انباشت مواد آالینده در هنگا-1-6

 پخش اکسیدهای کربن، ازت، گوگرد، هیدروکربورها، سرب و گرد و غبار-2-6

 عوامل موثر بر پخش مواد آالینده در هنگام تولید، انتقال و مصرف حامل های انرژی -3-6

 کنترل پخش مواد آالینده در بخش انرژی -7

 اختار تولید و مصرف انرژیکنترل اولیه شامل اصالح سوختها و تغییر س -1-7

 کنترل ثانویه پخش مواد آالینده و انواع تکنولوژی های زدایش مواد آالینده -2-7

 کاربرد منطقی انرژی و پخش مواد آالینده -3-7

 بخش انرژی (External Costs)هزینه های بیرونی  -8
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 هزینه های اقتصادی و اجتماعی آلودگی محیط زیست-1-8

 مواد آالیندههزینه کنترل پخش -2-8

 محیط زیست به عنوان یک عامل تولید-3-8

 هزینه های بیرونی (Internalizing)داخلی کردن -4-8

 تحلیل هزینه موثر حفاظت از محیط زیست -9

 

 فهرست منابع:
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 برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی

Development Planning of Energy Systems 

 

  عداد ساعتت 3 تعداد واحد IE5306 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با برنامه ریزی تولید، انتقال و توزیع سیستم برق رسانی

 رئوس مطالب:

 برنامه ریزی بخشی از برنامه ریزی انرژی -1

 مراحل برنامه ریزی انرژی-1-1

 برآوردهای تقاضای انرژی-2-1

 ارزیابی منابع انرژی-3-1

 لوژی های عرضه انرژیارزیابی تکنو-4-1

 تحلیل به هم پیوسته بخش انرژی-5-1

 برنامه ریزی سیستم برق -2

 مفاهیم اولیه برنامه ریزی سیستم برق -1-2

 موارد برنامه ریزی سیستم برق-2-2

 برآورد تقاضای بار و انرژی -3

 اصول برآورد و ارزش برآورد دقیقتر-1-3

 روشهای برآورد-2-3

 محاسبات اقتصادی تولید برق -4

 ارزش زمانی پول و فرمول سود-1-4

 تورم، افزایش بها و نرخ تنزیلی-2-4

 استهالک-3-4

 معیارهای ارزیابی پروژه -4-4
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 تعریف هزینه های برق و هزینه سیکل سوخت هسته ای-5-4

 هزینه یکنواخت تولید برق -6-4

 عوامل موثر بر هزینه، عرض برق-7-4

 تحلیل عدم اطمینان-8-4

 ولید و انتخاب نوع نیروگاهتحلیل هزینه، ت -9-4

 قابلیت اطمینان سیستم تولید برق -5

 اندازه گیری قابلیت اطمینان سیستم قدرت-1-5

 عوامل موثر بر قابلیت اطمینان-2-5

 ارزش قابلیت اطمینان و نحوه ارزیابی آن -3-5

 برنامه ریزی سیستم برق آبی -6

 مبانی نیروگاه های آبی-1-6

 ویژگی های نیروگاه های آبی-2-6

 مدل های تصادفی جریان آب -3-6

 تعیین خط مشی عملیاتی سیستم و ارزیابی قابلیت اطمینان پیک -4-6

 عوامل موثر بر توسعه، سیستم برق -7

 نوع نیروگاه ها -1-7

 عملیات نیروگاه ها و مدیریت بار -2-7

 عوامل زیست محیطی، ایمنی، تاثیرات اقتصادی و اجتماعی -3-7

 قمدل های تحلیل سیستم بر -8

 روشهای مدل سازی -1-8

 (PROcost,MNI.EGEAS.OGP.WASP,CERES,PROMOD)مدل های توسعه برق -2-8

 برنامه ریزی سیستم انتقال و توزیع -9

 فهرست منابع:

17.  “Expansion Planning for electrical generating systems” International Atomic Energy 
Agency, 1984 
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 تکنولوژی انرژی

Energy Technologies 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5307 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با انواع تکنولوژی های فراورش، تبدیل و انتقال انرژی و ارزیابی فنی آنها

 رئوس مطالب:

 تکنولوژی های پاالیش  -1

 ای آنسیستم های پاالیش، تبدیل و اصالح نفت و فراورده ه-1-1

 فرآورش، انتقال و ذخیره گاز طبیعی-2-1

 تولید، انتقال و مصرف گاز مایع -3-1

 تولید انرژی الکتریکی  -2

 نیروگاه های حرارتی و آبی-1-2

 نیروگاه های هسته ای-2-2

 نیروگاه های خورشیدی-3-2

 انتقال برق و ابررساناها-4-2

 ذخیره انرژی -3

 ایی و کاتالیکی(ذخیره حرارت )تغییر فاز، واکنش شیمی -1-3

 تلمبه ذخیره ای-2-3

 چرخ گردان-3-3

 باطریها-4-3

 ذخیره هیدروژن و سوخت های سلولی-5-3

 تکنولوژی های فراورش ذغال سنگ -4

 شستشوی ذغال سنگ، پودرسازی و تولید کک-1-4
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 تکنولوژی های تولید گاز از ذغال سنگ-2-4

 تکنولوژی های تولید مایعات از ذغال سنگ-3-4

 هیدروژنتکنولوژی  -5

 تعاریف اولیه-1-5

 تولید هیدروژن-2-5

 ذخیره و انتقال هیدروژن-3-5

 کاربرد هیدروژن-4-5

 تکنولوژی های انرژی های تجدید پذیر -6

 انرژی خورشید-1-6

 انرژی زمین گرمایی-2-6

 باد، امواج و جزر و مد-3-6

 تکنولوژی های صرفه جویی انرژی -7

 صرفه جویی انرژی در بخش خانگی-1-7

 فه جویی انرژی در بخش صنعتصر-2-7

 صرفه جویی انرژی در بخش حمل و نقل-3-7

 پمپ های حرارتی-4-7

 فهرست منابع:
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 پایایی در سیستم های انرژی

Energy Systems Reliability 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5308 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یت اطمینان و کاربرد آن در ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه برقآشنایی با مدل سازی قابل

 رئوس مطالب:

 مقدمه -1

 مفهوم قابلیت اطمینان و شاخص های آن-1-1

 قابلیت اطمینان سیستم قدرت و تاریخچه آن-2-1

 قابلیت اطمینان اجزاء -2

 قابلیت اطمینان اجزاء غیرقابل تعمیر-1-2

 اجزاء قابل تعمیر-2-2

 اری جلوگیری کنندهتعمیر و نگهد-3-2

 قابلیت اطمینان سیستم -3

 نمودارهای منطقی -1-3

 قابلیت اطمینان ساختارهای سری و موازی-2-3

 روش تجزیه -3-3

 روشهای حداقل کره ها و برش ها-4-3

 فضا-روش وضعیت-5-3

 سایر روش ها ) از جمله شبیه سازی مونت کارلو(-6-3

 قابلیت اطمینان سیستم قدرت -4

 قابلیت اطمینان و تعاریف برنامه ریزی-1-4

 ایجاد مدل های قابلیت اطمینان-2-4
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 ارزیابی ظرفیت ذخیره تولید برق -5

 مدل تولید-1-5

 احتمال کمبود ظرفیت-2-5

 روش تناوب و مدت کمبود-3-5

 مقایسه شاخص ها-4-5

 عدم اطمینان ها-5-5

 ارزیابی ذخیره عملیاتی -6

 مفاهیم اولیه و شاخص های ریسک-1-6

 فضا برای واحدهای تولید برق -ودارهای وضعیتنمایش نم-2-6

 های به هم پیوستهسیستم -7

 دو سیستم پیوسته با بارهای مستقل-1-7

 دو سیستم پیوسته با بارهای به هم وابسته-2-7

 بیش از دو سیستم به هم پیوسته-3-7

 قابلیت اطمینان سیستم قدرت حجیم -8

 تحلیل جریان بار-1-8

 هوا تاثیر تغییرات بار و آب و-2-8

 ارزیابی سیستم های بزرگ-3-8

 قابلیت اطمینان سیستم های منطقه ای -9

 قابلیت اطمینان سیستم توزیع -10

 اقتصاد قابلیت اطمینان سیستم قدرت -11

 فهرست منابع:
1. J.Endrenyi “Reliability modeling in electric Power systems” John Wiley & Sons, 1979. 
2. M.Munasinghe “the economics of Power system Reliability and Planning” The John 

Hopkins University press,1979. 
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 قیمت گذاری انرژی

Energy Pricing 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5309 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 تشریح تخصیص مؤثر منابع و قیمت گذاری در بخش انرژی

 رئوس مطالب:

 تراز انرژی -1

 مقدمه-1-1

 تراز انرژی در ایران-2-1

 قیمت های انرژی در ایران-3-1

 تقاضای انرژی -2

 بازار انرژی-1-2

 مدل های انتخاب مصرف کننده-2-2

 مدل های تولید-3-2

 خط مشی قیمت گذاری برای تخصیص مؤثر منابع -3

 مدل بنگاه های دولتی -1-3

 قیمت گذاری براساس هزینه نهایی-2-3

 (second-best pricing)ت گذاری در بخش دولتیقیم-3-3

 هزینه های نهایی -4

 هزینه نهایی کوتاه مدت و بلند مدت-1-4

 هزینه نهایی یا ظرفیت ثابت-2-4

 هزینه نهایی با تقاضای متغیر، بار پیک-3-4

 دو نیروگاه و دو زمان پیک-4-4
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 قیمت گذاری پیک با هزینه متغیر-5-4

 هتامین بار با سیستم ذخیر-6-4

 در تحلیل هزینه نهایی (discounting)تنزیل دادن-7-4

 قیمت های برق و گاز -5

 (Time-of-Use)قیمت زمان استفاده -1-5

 طراحی قیمت های زمان استفاده برای برق و گاز-2-5

 تعرفه عرضه حجیم-3-5

 تعرفه در بخش توزیع-4-5
 قیمت نفت -6

 هزینه نهایی و قیمت نفت در بازار بین المللی-1-6

 قیمت های نفت در بازار جهانی-2-6

 اقتصاد منابع فناپذیر-3-6

 مسائل قیمت گذاری انرژی -7

 صرفه جویی انرژی-1-7

 واگذاری سیستم های انرژی به بخش خصوصی-2-7

 قابلیت اطمینان سیستم عرضه انرژی-3-7

 فهرست منابع:

18. T.G.Weysan-Jones(1986) “ The economics of energy Policy” Gower Publishing 
Company. 
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 برنامه ریزی حمل و نقل

Transportation Planning 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5310 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با برنامه ریزی حمل و نقل

 رئوس مطالب:

 حمل و نقل در جامعه و نقش های آن -1

 هدف گذاری در حمل و نقل -2

 -ی حمل و نقل )مقدمه، منطقه بندی ناحیه بندی، روش های گردآوری اطالعات به ویژه اطالعات مبداپایگاه اطالعات -3

 مقصد(

تقاضای حمل و نقل )مقدمه، روش براورد تقاضا، مدل های کاربردی زمین، مدل های تولید و جذب سفر، مدل های  -4

 توزیع سفر، و مدل های انتخاب وسیله نقلیه(

قیمت گذاری در حمل و نقل، مدل های عرضه در حالت کلی، جریان تعادل در شبکه،  عرضه حمل و نقل )مقدمه، -5

 کوتاهترین فاصله، و تخصیص ترافیک(

 هزینه های حمل و نقل )مقدمه، روشهای اقتصاد مهندسی در ارزیابی گزینه ها، و روش های براورد هزینه( -6

 تصمیم گیری در حمل و نقل -7

 ل )برنامه های کارکرد سیستم های حمل و نقل همگانی، و مدیریت ترافیک(معرفی برخی مسائل متداول حمل و نق -8

 مطالعات موردی -9
 فهرست منابع:

1- Morlok, E.K., Introduction to Transportation Engineering and Planning, Mc Graw-Hill, 
New Yourk, Latest edition. 

2- Meyer, M.D; and E.J. Miller, Urban Transportation.  
3- Planning: A Decision-Oriented Approach, Mc Graw-Hill, New Yourk, latest edition. 
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 تحلیل شبکه های حمل و نقل

Transportation Systems Analysis 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5314 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 بکه و روش های حل آن هاآشنایی با مفاهیم شبکه، مدل های ش

 رئوس مطالب:

تعریف شبکه و گراف، نمایش ریاضی آنها و بررسی خواص آن ها. تشریح مدل های خاص شبکه شامل مدل های جریان 

در شبکه با هزینه مینیمم، حمل و نقل، تخصیص، کوتاه ترین مسیر، کوتاه ترین مسیر بین تمام گره ها، چندمین 

رین مسیر با هزینه ثابت، کوتاهترین زنجیر بین تمام گره ها، درخت گسترش مینیمم، جریان کوتاهترین مسیر، کوتاهت

پیشین، جریان پیشین بین تمام گره ها، زنجیر با ظرفیت ماکزیمم بین تمام گره ها، مسیر بحرانی، تخصیص منابع در 

د کاالیی در شبکه، جو و پوشش در کنترل پروژه، شبکه های با سود و زیان، فروشنده سیار، زمان بندی، جریان چن

 شبکه ها، و تعادل در شبکه های حمل و نقل، تشریح روش های مختلف حل مدل های فوق.

 فهرست منابع:
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 مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل

Optimization Models in Transportation 

 

 کد درس
IE5915 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 خصصی انتخابیت نوع درس

 اهداف کلی درس:

این درس جهت توانمندسازی دانشجویان در جهت مدلسازی مسائل واقعی حمل و نقل با استفاده از ابزارهای تحلیلی 

 مناسب به همراه استفاده رایانه برای حل مسائل پیچیده است. 

 رئوس مطالب:

 زمان بندی مدل های قطعی -1

 امور مستقل، امور وابسته -2

 لیستها زمان بندی -3

 زمانبندی بهینه شبکه و گراف -4

 زمانبدی تصادفی  -5

 شبیه سازی روش های زمانبندی -6

 (Vehicle Routing Problem)مسیریابی وسایل نقلیه  -7

 (Fleet Sizing)تعیین اندازه ناوگان  -8

 (Crew Scheduling)زمانبندی خدمه پرواز  -9

 (Flight Scheduling)زمانبندی پرواز   -10

 (bin Packing Model) مدلهای بسته بندی ظروف  -11

 (Airline Planning)برنامه ریزی خطوط هوایی   -12

 (Airline Passenger Mix Problem)مسئله ترکیب مسافران خطوط هوایی -12-1

 (Airline Fleet Assignment Problem)مسئله تخصیص ناوگان خطوط هوایی -12-2

 فهرست منابع:

1. Josep Y-T., Leung. James H.Anderson. Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, 
and Performance Analysis, 2004, ISBN-13:978-1584883975. 

2. Philippe Chretienne, Edward G.Conffman, Jan Karel Lenstra, Zhen Liu, Scheduling 
Theory and Its Applications,1995, ISBN-13: 978-0471940593. 
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3. Ahuja. Ravindra K., Magnanti, Thomas L., andOrlin, James B. (1993) Network Flows. Its 
Edition. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersy. 

4. Michael L. Pinedo, Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, 2008, ISBN-13:978-
0387789347 
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 ارزیابی پروژه های حمل و نقل

Transportation Projects Assessment 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5312 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

آشنایی با مسئله ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل و نقل، مسائل طراحی شبکه، مسائل ارزیابی چند هدفه سرمایه 

ری های حمل و نقل، و فراگیری ه در سرمایه گذاگذاری در سیتسم های حمل و نقل، مسئله نامعینی و مخاطر

 های حل این مسائل.روش

 رئوس مطالب:

 ارزیابی اقتصادی پروژه ها )جریان نقدی یکنواخت همسنگ، ارزش قطعی، نرخ بازگشت، و نسبت منافع به مخارج(
 ری های دولتی(ارزیابی پروژه های دولتی )ویژگی های پروژه های دولتی، و مالحظات کیفی در سرمایه گذا

 مسئله طراحی شبکه )مازاد منافع مصرف کننده و ارتباط آن با رفاه، معرفی مسئله طراحی شبکه و دسته بندی آن(
طراحی شبکه در شرایط عدم شلوغی )معرفی مسئله و روش های حل آن، روش های شاخه و کرانه، روش های شمارش 

 فعلی، و روش های ابتکاری حل مسئله(
 در شرایط وجود شلوغی )معرفی مسئله و ارائه روش های حل آن(طراحی شبکه 

 طراحی شبکه با استفاده از روش های تجزیه )معرفی مسئله و ارائه روش های حل آن(
 ارزیابی چند هدفه پروژه های حمل و نقل)معرفی مسئله و ارائه روش های حل آن(

عرفی مسئله، تحلیل تصمیم گیری بیش، و کاربرد تصمیم گیری ارزیابی پروژه های حمل و نقل در شرایط نامعینی آینده )م

 بیش در ارزیابی پروژه های حمل و نقل(
 طرح مسائل ویژه و ارائه راه حل برای آنها )طراحی شبکه حمل و نقل هوایی، ارزیابی پروژه های دیگر وسایل نقلیه(
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 فهرست منابع:

1- Grant, E.L. ; W.G. Ireson; and R.S. Leavenworth, Principles of Engineering Economy, 
latest edition. 

2- Steenbrink, P.A., Optimization of Trsnsport Networks, John-Wiley and Sons, New 
Yoruk,1978. 

3- Varian, H.R., Microeconomic Analysis, W.W.Norton & Co., New Yourk, latest edition. 
4- Schofield, J.A., Cost-Benefit Analysis in Urban and Regional Planning Unwin Hyman, 

London, 1989. 
 منابع مناسبی در زمینه مسائل طراحی شبکه از مجالت علمی معتبر -5

 کتاب مناسبی در زمینه تحلیل تصمیم گیری بیش. -6

 کتاب مناسبی در زمینه تصمیم گیری چند هدفه. -7
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 تحلیل تقاضای حمل و نقل

Transportation Demand Analysis 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5313 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

باال بردن قابلیت و توان دانشجویان برای اندازه گیری حجم تقاضا در حمل و نقل و پیش بینی تقاضای آینده به منظور 

 متناسب و کافی حمل و نقل تدارک و تدوین برنامه های توسعه و بهینه سازی و سیستم های 

 رئوس مطالب:

مفاهیم تقاضا در اقتصاد حمل و نقل )شیوه های محاسبه و میزان و حجم تقاضا در حمل و نقل و عوامل تعیین  .1

 کننده در حمل و نقل مسافر و کاال(
 ارتباط عرضه و تقاضا و تعریف نقطه تعادل .2
 تجزیه و تحلیل تقاضای حمل و نقل .3

 تولید و جذب سفر -

 اضای حمل و نقل بارتق -

 مسافر شهری و بین شهری -

 تقاضا در رابطه با سیستم های مختلف حمل و نقل -

 مراحل مختلف پیش بینی تقاضا و خصوصیات آن .4

 تولید و جذب سفر -

 توزیع سفر  -

 تفکیک سفر )وسیله سفر( -

 تخصیص سفر )مسیر سفر( -
 فهرست منابع
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224 

 تحلیل سیستم های حمل و نقل

Transportation Systems Analysis 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5314 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مسائل مشهور شبکه های حمل و نقل، و روش های حل آنها

 رئوس مطالب:

  شگفتاریپ

 (کیتراف صیتخ حل مسئله یفاصله، دستورها نیحل مسئله کوتاهتر ی)مقدمه، دستورها کیتراف صیتخص مسئله

تعادل با  انیحل مسئله جر یدستورها ستم،یتعادل استفاده کننده و س انیتعادل در شبکه )مقدمه، جر انیجر مسئله

 (ریانعطاف پذ یتعادل با تقاضا انیحل مسئله جر یثابت، و دستورها یتقاضا

 ک،یرافت صیتخص -سفر عیتوز ک،یفترا صیتخص له،یتوامان انتخاب وس یتعادل در ابعاد مختلف )مدل ها انیجر گسترش

 مقابل موثر باشد( کیکه حجم تراف یتعادل در حالت انیمدل جر

 حمل و نقل )مقدمه، و دستور حل مسئله حمل و نقل( مسئله

 شبکه(  یشبکه ها )مقدمه، و دستور حل مسئله همفزون یهمفزون طرح

 بکه(ش یمختلف حل مسئله طراح یشبکه )مقدمه، و دستورها یطراح مسئله

مقصد از  -مبداء یحل مسئله برآورد تقاضا ی)مقدمه، و دستورها کیتراف انیمبداء، مقصد از جر یبرآورد تقاضا مسئله

 کیتراف انیجر

 گرید مسائل

 فهرست منابع:

1. Sheffi, Y., Urban Transportation Networks, Equilibrium Analysis with Mathematical 
Programing Methods, Prentice-Hall, N.J., Latest edition. 

 منابع مناسبی در زمینه های مورد بحث از مجالت علمی معتبر.
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 حمل و نقل همگانی

Public Transportation 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5315 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یآشنا ساختن دانشجویان با خصوصیات حمل و نقل همگان

 رئوس مطالب:

 یگاه و اهمیت حمل و نقل همگانیمقدمه )تاریخچه، تعریف حمل و نقل همگانی، جا

خط )لزوم و نحوه تاسیس یک خط، حوزه جذب ایستگاهی، تعداد وسایل نقلیه مورد نیاز، انواع خط، کاهش زمان سفر، مفاهیم 

 مربوط به تغییر وسیله نقلیه و...(

 ایسه آنها با یکدیگر، انتظارات یک خط در یک شبکه و ...(شبکه )اشکال مختلف شبکه و مق

 بررسی کارایی و عملکرد سیستم حمل و نقل همگانی

 آمارگیری در حمل و نقل عمومی

وسایل نقلیه )ظرفیت وسیله نقلیه، رابطه بین تقاضای سفر و ظرفیت و تواتر وسایل نقلیه و زمان انتظار مسافر در ایستگاه ها، 

 قلیه معمولی در حمل و نقل عمومی، مکانیک وسایل نقلیه و محرک و...(انواع وسایل ن

مسیرها )مسیرهای مشترک، مسیرهای ویژه، مسیرهای تراموا و جزئیات مربوط، مختصری درباره سیستم های جدید، هاورگرانت، 

 مسیر مغناطیسی، سیستم های کابینی و باندهای حمل و نقل(.

  ایستگاه های حمل و نقل عمومی

 فهرست منابع:
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 های کالنسیستم در منتخب مباحث

Selected Topics in Macro Systems 

 

 کد درس
IE5398 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

های کالن در سطح کارشناسی ارشد که در فهرست دروس آشنایی با یکی از دروس جدید و نوظهور در زمینه سیستم

هدف این درس آن است که به دانشجویان بیاموزد چگونه  میلی رشته مهندسی صنایع آورده نشده است.تحصیالت تک

 های کالن بکار آید.در گسترش و عمق بخشی به کاربردهای سیستمتواند موضوع درس می

 رئوس مطالب:

های موضوع ات روز؛ منافع و ارزشها و اطالعآشنایی با موضوع و تعاریف پایه آن؛ اهمیت و ضرورت موضوع مستند به داده

ای، و جهانی؛ سابقه و سیر تطور موضوع؛ آشنایی با مراکز علمی، درس برای مردم و جوامع در سطح ملی، منطقه

های افزارها و فناوریها و جزئیات موضوع؛ نرمبندیها، و افراد شاخص علمی مرتبط با موضوع؛ انواع دستهگردهمایی

 ها.ها؛ بررسی و نقد روشسازی آنهای علمی و چگونگی بکارگیری و پیادهیکها و تکنمرتبط؛ روش

و همچنین اد با تجربه در این زمینه هستند در ضمن گذراندن این درس، دانشجویان موظف به تحقیق و مصاحبه با افر

 .شده مطالعه موردی ارائه دهند هبایست برای عناوین دادمی

 :فهرست منابع

 ط منتشر شده در پنج سال اخیر،های مرتبکتاب .1

 المللی مرتبط،های ملی و بینمجموعه مقاالت گردهمایی .2

 مقاالت علمی مرتبط منتشر شده در نشریات معتبر، .3

 ای.المللی و مؤسسات معتبر علمی و مشاورههای ملی و بینهای مرتبط منتشر شده توسط سازمانگزارش .4
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 1کالن  یهاستمیس در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Macro Systems 1 

 

 کد درس
IE6398 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبرادرس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

کند به چالش تمرکز میکالن  یهاستمیساز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

 کشد.می

 

 رئوس مطالب:

ز اپردازند. میکالن  یهاستمیسمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیارهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش تاز مقاال یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزهر دانشجو 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  ا دعوت ازب توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1
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 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یت علممقاال -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 2کالن  یهاستمیس در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Macro Systems 2 

 

 کد درس
IE6399 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبرااست، که دانشجویان را درس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده 

کند به چالش تمرکز میکالن  یهاستمیساز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

باشد، یا آن که به یک  1کالن  یهاستمیسدر  شرفتهیمباحث پتواند در ادامه مباحث درس کشد. مباحث این درس میمی

 گر اختصاص یابد.موضوع مستقل و متفاوت دی

 

 رئوس مطالب:

ز اپردازند. میکالن  یهاستمیسمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیارهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزهر دانشجو 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیزتج

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خواموضوعاتمرتبط با صنعت 

 :فهرست منابع
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 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهازارشگ -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 1 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 1 

 

 کد درس
IE6997 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 2سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

 رد تأیید استاد راهنمایتعیین شده و مو موضوع کلی رساله دکتراآماده سازی دانشجوی دکترا در انجام پژوهش بر روی 

 اصلی دانشجو.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در اولین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع بر روی موضوع رساله اصلی وی، اخذ می

خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، ضرورت دارد در هر مراجعه  دکتری

 دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و تبعیت کند.

علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در گزارشی مکتوب آوری کافی مستندات و منابع در این درس دانشجو به جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در اختیار استاد ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلنتایج بررسی

 گذارد.راهنما می

 روش ارزیابی:
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راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد 

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 اد راهنمابه تشخیص است
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 2 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 2 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6998 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

دکترا، تعیین عنوان پیشنهادی رساله، هدایت دانشجوی دکترا در عمق دهی به پژوهش بر روی موضوع مشخص تر رساله 

 و آماده سازی دانشجو برای تهیه طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در دومین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

شجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع عمقی و دقیق تر بر روی شود. در این درس داناصلی وی، اخذ می

تر رساله دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، موضوع مشخص

داده، و رهنمودهای وی را دریافت و ضرورت دارد در هر مراجعه دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه 

 تبعیت کند.

آوری و به روزرسانی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در در این درس دانشجو به ادامه جمع

د مقرر در موع های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یاها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلگزارشی مکتوب نتایج بررسی

و  هانقدها و تحلیل ضروری است در گزارش عالوه بر مرور منابع پژوهشی )از گذشته تاحال( وگذارد. اختیار استاد راهنما می

 عنوان پیشنهادی رساله، و چارچوب طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا گنجانده شود.های علمی، یافته
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 روش ارزیابی:

گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد پس از تحویل 

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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  شرفتهیپ محاسبات کارگاه

Advanced Computing Workshop 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6999 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 2و  سمینار دکترا  1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

زایش مهارت های محاسباتی پیشرفته دانشجو به منظور بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش رساله توانمندسازی و اف

 دکترا.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی و یا گروهی در یکی از سه نیمسال اول، دوم و یا سوم تحصیل توسط دانشجوی 

های محاسباتی این درس دانشجو در طول نیمسال با ابزارها و مهارت شود. دردکترا، با نظر استاد راهنمای اصلی وی، اخذ می

و کامپیوتری پیشرفته به تناسب نیاز و ضرورت )از میان رئوس مطالب و یا ابزارها و مهارت هائی که استاد راهنما تعیین 

 آورد.کند( آشنا شده و قابلیت بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش را بدست میمی

 :رئوس مطالب

 Python ،Matlab ،Rافزارهای محاسباتی، آماری، تخصصی نظیر نرم

 Anylogic ،Simul8 ،FlexSim ،NetLogoسازی همانند َافزارهای شبیهنرم

 CPLEX ،Gurobi ،COIN-ORیابی از قبیل افزارهای بهینهنرم
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 (ونی مورچگان، الهام گرفته از طبیعتهای شبکه عصبی، فراابتکاری )همانند ژنتیک، کلافزارهای مربوط به الگوریتمنرم

 (، محاسبات ابریHigh Performance Computingهای استفاده از محاسبات سریع )فراگیری مهارت

 Gephi ،Pajek ،NodeXL ،Cytoscapeهای پیچیده و اجتماعی نظیر افزارهای شبکهنرم

 QGIS( نظیر GISهای اطالعات جغرافیائی )افزارهای سیستمنرم

 افزار پیشرفته مربوط به نیاز پژوهشی دانشجونرمهر 

 فهرست منابع:

 افزارهامنابع آموزشی و راهنماهای مربوط به هریک از نرم
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 سيالبس دروس

 هاي ماليسيستم
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 اقتصاد مهندسی

Engineering Economics 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4903 کد درس

 جبرانی نوع درس

 س:اهداف کلی در

 آشنایی با اصول و مفاهیم اقتصاد مهندسی

 رئوس مطالب:

ئله با حل چند مس –فرمولهای بهره  -مبحث تعادل -گیری و تعاریف مربوط به اقتصاد مهندسی و آلترناتیوتصمیم فرایند

رخ ی، محاسبه نهای سالیانه، مقایسه ارزش فعلمقایسه آلترناتیو به روشهای )مقایسه هزینه -استفاده از فرمولهای بهره

بهره، نسبت منافع به مخارج(، رابطه اقتصاد مهندسی و استهالک، مباحثی در حداقل نرخ بهره قابل قبول، مقایسه 

 آلترناتیوهای چندگانه، آنالیز حساسیت در اقتصاد مهندسی، کاربرد احتمال در اقتصاد مهندسی.

 فهرست منابع:

 دکتر سیدمحمد سیدحسینی، اقتصاد مهندسی -1

 دکتر محمدمهدی اسکونژاد ،صاد مهندسی یا ارزیابی طرحهای اقتصادیاقت -2

 ژوبین غیور ،مهندسی و اقتصاد مهندسی -3

4- Chan S Park, Contemporary engineering economics, 6th ed, 2015, Prentice Hall, ISBN: 
0-13-187628-7, 9780131876286, 9780132436540, 013243654X 

5- Engineering Economy By: Gerand W. Smith 
6- Engineering Economy By: H.G Thuesen , W.S.Febrychy and J.G. Thuesen 
7- Principle of Engineering Economy By: Granc.EL , W.G Ireson 
8- Engineering Economys LT.Blank and A.J. Tarquin 
9- Engineering Economic, J.L.Riggs and T.M West 
10- Economic Analysis for Engineers and Managers 
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 آمار مهندسی

Engineering Statistics 

 

 کد درس
IE4901 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با آمار مهندسی

 رئوس مطالب:

فرض ها و کاربرد آن،  تعاریف، مفاهیم اساسی آمار، نظریه تخمین فاصله ای، نظریه تخمین نقطه ای، نظریه آزمون

تست رگرسیون...(، جداول توافقی، آزمون  -دکلیهویتست نسبت ال -های خاص آماری )تست مربع کیتست

 غیرپارامتری، آنالیز برگشت، ضریب همبستگی، آنالیز واریانس، کاربرد آمار در مهندسی.

 فهرست منابع:

 مفاهیم و روشهای آماری، ترجمه مرتضی ابن شهر آشوب .1

 در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی آمار .2

 مقدمه ای بر احتماالت و آمار کاربردی، محمد ذهبیون، میربهادر قلی آریانژاد، محمد ذهبیون .3

 آمار و احتمال در مهندسی و علوم، هاشمی پرست .4

 آمار مقدماتی، محمدرضا مشکاتی .5

 استنتاج آماری، علی مدنی .6

 ت، حمیدی زادهآمار کاربردی در اقتصاد بازرگانی و مدیری .7

 ، ترجمه علی عمید، محمد قاسم وحیدی اصلE.Walpoleآمار ریاضی،  .8

9. Statistical Methods for Bussiness Decisions 
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 تحقیق در عملیات

Operations Research 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4902 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با تحقیق در عملیات

 رئوس مطالب:

 مدلسازی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی.  .1

 روش سیمپلکس برای حل مسائل برنامه ریزی خطی.  .2

 بزرگ و دو فاز.  Mروشهای  .3

 نظریه دوگانگی. .4

 روش حل مسائل برنامه ریزی خطی کران دار.  .5

 تجزیه و تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری.  .6

 آن. برنامه ریزی حمل و نقل و روش حل .7

 برنامه ریزی عدد صحیح و روشهای صفحات برش و شاخه و کران.  .8

 

 :فهرست منابع

 

1. Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th ed, 2004, 
Duxbury Pres, ISBN: 0534380581, 9780534380588. 

2. Linear Programming and Network Flows, 4th edition, M. Bazaraa et al., John Wiley, 
2010. 

3. Introduction to Operations Research, 9th edition, F.S. Hillier and G.J. Liberman, 
MacGraw- Hill, 2010 

4. Operations Research: An Introduction, 8th edition, H.A. Taha, Prentice Hall, 2006. 
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 فرایندهای احتمالی

Stochastic Processes 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5914 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با فرایندهای احتمالی

 رئوس مطالب:

 معرفی فرآیندهای تصادفی )استوکاستیک( و طبقه بندی آنها. -1

 فرآیندهای مرکب و غیرهمگن یواسان. -فرآیند یواسان -2

، معادله کلی تجدیدپذیری، رابطه والد، قضایای حدی، کاربرد (Renewal Process)فرآیندهای تجدیدپذیر  -3

 فرآیندهای تجدیدپذیر در مسائل مختلف.

زنجیره های مارکوف، طبقه بندی آنها برحسب حالت های مختلف، قضایای حدی حالتهای گذرا و پایدار، کاربرد  -4

 زنجیره های مارکوف در مسائل مختلف.

 زمان پیوسته، ارتباط با فرآیندهای تجدید پذیر، کاربرد آن با مهندسی صنایع. زنجیره های مارکوف با -5

 مدلهای بهینه سازی در سیستم های مارکوفی. -6

 Wiener)مدلهای بهینه سازی احتمالی با زمان پیوسته، فرآیند وینر  (Brownian Motion)حرکت براونی  -7

Process) .و کاربرد آن در بهینه سازی 

 

 فهرست منابع: 

19. Ross. S.M. Applied Probablity Models With Optimization Applications, Holden, 1970.  
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 اصول مهندسی مالی

Essentials of Financial Engineering 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5900 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ذاری قراردادهاآشنایی با مفاهیم سبد سرمایه و قیمت گ

 رئوس مطالب:

 کلیات و مفاهیم .1

 مبانی ریاضی و احتمالی .2

 (Geometric Brownian Motion) حرکت هندسی براونی .3

 سبد سرمایه وبهینه سازی آن .4

 وتوسعه های آن Markowitz  قضیه .5

 قراردادهای آتی و اختیار .6

 ومبانی ریاضی آن Arbitrage مفهوم .7

 قیمت گذاری قراردادهای آتی .8

 شولز –اری قراردادهای اختیار با مدل بلک قیمت گذ .9

 قیمت گذاری قراردادهای اختیار با مدل دوجمله ای .10

 (Var) ارزش درمعرض ریسک .11

 Var روشهای مختلف محاسبه .12

 بهینه سازی استوار .13

 فهرست منابع:
1- John C. Hull,  Options, Futures, and Other Derivatives, Printice  Hall, 2002 

2- Reha Tutuncu, Optimization in Finance, 2005 
3- Sheldon Ross,  An Elementary Introduction to Mathematical Finance, 2nd Edition, 

Cambridge, 2000 
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 مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری

Investment Portfolio Selection Models 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5400 کد درس

 زامیتخصصی ال نوع درس

 :اهداف کلی درس

های گذاری متشکل از سهام و اوراق قرضه به روشدر این درس ضمن آشنایی با فرآیند مدیریت یک سبد سرمایه

سازی سبد های بهینهشود. همچنین مدلگذاری پرداخته میریزی ریاضی و کاربرد آنها در انتخاب سبد سرمایهبرنامه

گذاری و سازی سبد سرمایهواریانس بهینه -بازده، مدل میانگین -، رابطه ریسکگذاری، تحلیل جریان نقدینگیسرمایه

 باحث مورد نظر در این درس است.ها نیز از دیگر مانتخاب و تخصیص دارایی

 

 رئوس مطالب:

گذاری، نحوه انتخاب دارایی، تعیین سهم دارایی در های سرمایهراهبردگذاری شامل فرآیند مدیریت سبد سرمایه -1

 گذاریگذاری و بهبود سبد سرمایهایهسرم

 گذاریهای مالی سرمایه گذاران جهت انتخاب یک سبد سرمایهراهبردتحلیل  -2

 گذاریریزی ریاضی و کاربرد آن در انتخاب سبد سرمایهمروری بر برنامه -3

 (Portfolio Theoryگذاری )مروری بر تئوری سبد سرمایه -4

 (Markowitz( در مدل مارکوتیز )واریانس –روابط ریسک و بازده )میانگین  -5

 ( و نسبت شارپCAPMای )سرمایهگذاری دارایی مدل قیمت -6

 (APTگذاری آربیتراژ )مدل قیمت -7

 به روز رسانی سبد دارایی و هزینه معامله –( Asset allocationهای تخصیص دارایی )مدل -8

 کاربرد برنامه ریزی شبکه در بهینه سازی مالی -9

 اضی برای تطبیق جریان مالی برای مدیریت جریان نقدینگیمدلهای برنامه ریزی ری -10

 مدل های ایمن سازی در برابر ریسک -11

 گذاریسازی سبد سرمایه( در بهینهMeta-Heuristicکاربرد مدل های فرا ابتکاری ) -12
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 فهرست منابع:

1- Jonathan B Berk; Peter M DeMarzo, Corporate Finance, 4th ed, 2017, Pearson, ISBN: 
1292160160, 9781292160160 

2- Winston W., Operation Research: Applications and Algorithms, Fourth edition, 
Duxdury Press, 2003. 

3- Ross, Westerfield, Jaffe, “Corporate Finance”, 8th edition, Irwin / McGraw- Hill, 2008. 
4- Fabozzi, F.J, Mortellini, L., Priaulet, P. Advanced Bond Portfolio Management, Best 

Practices in Modeling and Strategies, John Wiley, 2006. 
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 مدیریت و تحلیل ریسک مالی

Analysis and Management of Financial Risk 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5401 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

های بازار همراه با های اعتباری و ریسکهای مالی پیش روی موسسات مالی مانند ریسکاع ریسکدر این درس انو

گذاری با توجه به ابزارهای مالی مانند های مختلف کاهش ریسک سرمایهشوند. راهبردها و ابزارهای الزم ارایه میتحلیل

 شوند.ابزارهای مشتقه نیز در این درس ارائه می

 رئوس مطالب:

 های کاهش ریسکی و توصیف موسسات مالی و راهبردرفمع -1

 مدیریت ریسک نرخ بهره -2

 اوراق با پشتوانه وام -3

 های کاهش ریسکراهبردتحلیل قراردادهای اختیار جهت تعیین  -4

 مدیریت ریسک اعتباری -5

 مدیریت ریسک ترازنامه -6

 مدیریت ریسک نرخ تبدیل ارز -7

 مدیریت ریسک نقدینگی -8

 گذاریبیمه سپرده -9

 اق مالیانتشار اور -10

 گذاری در بازارهای پولینقش بانکهای سرمایه -11

 ( )مدل های خطی و غیرخطی(Value at Risk (VaR)ارزش در معرض ریسک ) -12

 در پیش بینی ریسک و ارزش در معرض ریسک ARCH-Typeکاربرد مدلهای  -13

 ریسک ( در محاسبه ریسک و ارزش در معرضExtreme Valueکاربرد آماره های ترتیبی و مقادیر حدی ) -14

 ( و تعاریف آنها در مدیریت ریسکGreeksالفبای یونانی ) -15

 سازی مونت کارلوتحلیل ریسک با شبیه -16

 (Hedgingمدلهای پویا برای معامالت پوششی) -17
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 فهرست منابع:
1- Hull J.C. Options, Futures and other derivatives, Sixth edition, Prantice Hall, 2005 
2- Mcneil A. J., Frey R. Embrechts P., Quantitative Risk Management: Concepts, 

Techniques and tools, Princeton, 2005. 
3- Metnikov, A. Risk Analysis in finance and Insurance, Chapman & Hall, CRC press 

Companey, 2003. 
4- Saita, F. value at risk and Bank Capital Management, Risk Adjusted Performances, 

Capital Management and Capital Allocation Decision Making, Elsevier, 2007. 
5- Crouhy, M., Galai, D. and Mark, R. The Essentials of Risk Management, McGraw-Hill, 

2005. 
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 برنامه ریزی راهبردی

Strategic Planning 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5904 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یراهبرد برنامه هیته یچگونگ و موسسات در یزیر برنامه ندیفرآ با ییآشنا

 رئوس مطالب:

 یراهبرد تیریمد و ،یساز ادهیپ ن،یتدو مراحل یمعرف و فیتعر ت،یماه. یدرس برنامه و یکل ینما-1

 – اثربخش یراهبرد تیریمد کی یبرا دستورالعمل ها، الهچ ،یمال ریغ و یمال یایمزا –یراهبرد تیریمد مدل-2

 ینظام یراهبردها با کار و کسب راهبرد سهیمقا

 :راهبرد میتنظ و نیتدو-3

 یروهاین – یصنعت سازمان منظر - یخارج یزیمم یاجرا ندیفرآ – یخارج یدیکل یروهاین – یخارج طیمح یزیمم تیماه

 یروین پنج مدل – یرقابت یروهاین- یقانون و یدولت یاسیس یروهاین - ستیز طیمح و یتیجمع یفرهنگ یاجتماع یاقتصاد

 پورتر کلیما یرقابت

 صنعت لیتحل

 عمل در راهبردها

 راهبردها انتخاب و لیتحل

 راهبردها یساز ادهیپ

 راهبردها ا کنترل و یابیارز ؛یبازنگر

 شدن یجهان و یالملل نیب مسائل
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 یجهان یهاستمیس تیریمد

 ابع:فهرست من

35. Strategic Management: A Competitive Advantage approach, Concepts and Cases, 15th 
Edition, Fred R. David, Prentice Hall 2015 

36. Strategic Management: Concepts and Cases, 12th Edition, John L. Thompson, A. J. 
Strickland, Irwin/McGraw-Hill, 2012 

37. Strategic Management: Creating Competitive Advantages, Gregory G. Dess,  Alan 
Eisner, September 2013 

38. Strategic Management:Theory & cases: An Integrated Approach, Charles W. L. Hill, 
Gareth R. Jones,2014 
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 تصمیم گیری با معیارهای چند گانه

Multiple Criteria Decision Making 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5911 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

د. مورد نظر باشمساله با بیش از یک تابع هدف  مهندسی صنایع، تصمیم گیری در شرایطی است که موضوعاتیکی از مهمترین 

 هندسی به طور گسترده استفاده میشود.های مامانه این موضوع از جنبه تئوری و کاربردی در طراحی و تحلیل س

 که برای تعیین نقاط ناچیره در میباشد هدفه تصمیم گیری چند حل مسایل  هدف این درس ارائه مفاهیم و تکنیکهای

 .مسایل عمومی بهینه سازی خطی و غیر خطی استفاده میشوند 

 رئوس مطالب:

 محدب یها مجموعه آل دهیا نقطه( پارتو -کارا) رهیناچ طنقا؛  آن یبند دسته و هدفه چند یریگ میتصم بر یا مقدمه

 یمبنا بر روش؛ جامع اریمع روش؛  constraint   ε - روش؛ کوگرافیلکس روش؛ MODM یروشها ارائه؛ نامحدب و

 روش؛ Geoffrion روش؛ گام روش؛ Benson روش؛ یآرمان یزیر برنامه ؛ Denovo روش؛ مسافت

Zionts&Wallaenus یروشها؛ مپلکسیس تمیالگور؛ ولف فرانک روش؛ MADM ؛ضیتعو روش؛ کوگرافیلکس روش؛ 

 یتکامل یها تمیالگور؛ Electre؛ Topsis -؛ یمراتب سلسله لیتحل

 فهرست منابع: 

1. Tabucanon, M.T., "Multiple criteria decision making in industry", Elsevier, 1988. 
2. Szidarovsky, F., Gershon, M.E. and Duckstein, L., "Techniqes for Multiobjective 

decision making in systems management", Elsevier, 1986. 
3. Parlos, P.M., "Multicriteria decision making methods: a comparative study", Kluwer 

Academic, 2000. 
4. Zeleny, M., "Multiple criteria decision making" , McGrew-Hill book Company USA, 

1985. 
5. Figueira, J. Grooco, S. Ethgot, M. "Multiple criteria decision analysis", springer, 2005. 
6. Ehrgott, M., "Multiplecriteria optimization", Kluwer, 2003. 
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7. Ab vu-EL-Enien,T.,(2013) Topsi, Algorithm fx multiple objectives decision making, LAP 
Lambert Academic publishing. 

8. Tzeng G.H. , Huang j.j., (2011)Multiple Attribute decision making, Methods and 
Application, CRC press. 

9. Knowles , G.j, Miettinen K., zitzles E.(2012), Learning in Multiple objective 
optimization Dagstuhl Reports. 
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 تصاد سنجیاق

Econometrics 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5402 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

ها و تکنیکهای عمده اقتصادسنجی است به نحویکه دانشجو در پایان ترم قادر به تحلیل هدف این درس آموزش مدل

صادی های غیر اقته مدلهای اقتصادسنجی قابل تعمیم به زمینههای اقتصادی و تبیین روابط بین آنها باشد. از آنجاکداده

های های مطرح در شاخههای مورد بحث در این درس جهت تبیین روابط بین متغیرهای پدیدهباشد لذا تکنیکنیز می

جویان تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت برای دانششناسی و روانشناسی میمختلف مهندسی، پزشکی، جامعه

ها در تحلیل سایر اجتماعی فرصت مناسبی است تا با فراگیری این تکنیک -های اقتصادیرشته مهندسی سیستم

 مند شوند.اجتماعی و مهندسی و نیز پژوهشهای مرتبط، از آن بهره -های اقتصادیپدیده

 رئوس مطالب:

استنباط آماری در ؛ متغیره سادهرگرسیون یک ؛ های اقتصاد سنجی؛ روشکاربردهای اقتصادسنجی؛ تعاریف

 Appropriateness of Models andها و روشهای اصالحتناسب مدل؛ بینی در رگرسیونپیش؛ رگرسیون

Remedial Measures  تست ؛F  برای عدم تناسبF-test for lack of fit in replicated trials  استنباطات ؛

توزیع چند متغیره نرمال ؛ Random Matricesی تصادفی هاماتریس؛ Simultaneous  Inferencesهمزمان 

Multivariate Normal Distribution مدل رگرسیون چند متغیره؛ Multiple regression Model   مدل ؛

ات آماری در رگرسیون چند متغیره؛ استنباط؛ Polynomial regression Modelای رگرسیون چند جمله

ضریب ؛ تأثیرات همخطی در ضرایب رگرسیون؛ FPartial F- testجزئی  تست؛ Multicollinearityهمخطی  

 Matrix formulation ofشکل ماتریسی تست کلی؛ Coefficient of Partial Determinationتعیین جزئی

General Linear test تأثیر متقابل ؛Interaction effects متغیرهای کیفی ؛Qualitative (Indicator) 

Variables بع لجستیک تا؛Logistic Response function  خود همبستگی ؛Auto Correlation. 
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 فهرست منابع:

1- Phoebus J. Dhrymes, Econometrics: Statistical Foundations and Applications, 2012, 
Springer, ISBN: 1461393833, 9781461393832 

2- Foundation of Econometrics, Russell Davidson and James G. Mackinnon, Oxford 
University Press. 1999. 

3- Basic Econometrics, Gujarati, Damodar; Mc Grew- Hill, 2004. 
4- Econometric analysis, Greene, William H. Prentice Hall, 2000. 
5- Applied linear statistical models, Netter, John,…, Irwin, 1996.  
6- Introduction to linear regression analysis, Montgomery, Douglas c. John wiley, 1992.   

  1372مبانی اقتصادسنجی، یان کمنتا، ترجمه کامبیز هژیر کیائی، مرکز نشر دانشگاهی،  -7

 اقتصادسنجی، دکتر مسعود درخشان، انتشارات سمت -8
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 بازارهای مالی اسالمی

Islamic Financial Markets 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5403 کد درس

 تخصصی انتخابی  نوع درس

 اهداف کلی درس:

. از آنجا که ث مالی در دین مبین اسالم استهدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم اقتصاد اسالمی و مباح

آشنایی با قوانین مالی و اقتصاد یکی از مهمترین وظایف مهندسی مالی طراحی و ارائه ابزارهای جدید مالی می باشد، لذا 

اسالمی جهت طراحی ابزارهای نوین مالی اسالمی که از نظر شرعی استفاده آنها در داخل کشور بالمانع باشد، برای 

 دانشجویان مهندسی مالی ضروری به نظر می رسد.

 رئوس مطالب:

 مقدمه: شامل اصول و مبانی بازارهای مالی اسالمی، تجریه کشورهای اسالمی -1

 بازارهای بورس و بورس بازی در بازار سهام از دیدگاه اسالم -2

 فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاه های فقهی -3

 حقوقی قراردادهای سلف –بررسی فقهی  -4

 بررسی اوراق قرضه، وقف پول و سهام از منظر فقهی -5

 زکات و نقش آن در بازارهای مالی اسالمی -6

 فهرست منابع:

 اد شهید مرتضی، قتصاد اسالمیمطهری، است .39

 .1385صالح آبادی، علی، بازارهای مالی اسالمی: مجموعه مقاالت،  .40

41. Saiful Azhar Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic 
Economics, Banking and Finance, Investments, Tkaful and Financial Planning, 
Authorhouse (April 30, 2005). 

42. Hossein Askari, Opportunities in emerging Islamic financial markets (School of Business 
and Public Management working paper series), School of Business and Public 
Management, George Washington University (1995). 

43. Rodney Wilson, Islamic Financial Markets, Routledge (November 1990). 
44. Mohsin S. Khan, Abbas Mirakhor, Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, 

Islamic Publications International (September 15, 2005). 
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45. Tarek Saad Zaher, A comparative literature survey of Islamic finance and banking 
(Financial markets, institutions & instruments), BlackwelJ Publishers (2001). 

46. Zamir Iqbar , Scope and impact of innovations in emerging Islamic financial markets 
(School of Business and Public Management working paper series), School of Business 
and Public Management, George Washington University (1996). 

47. Ausaf Ahmad, Islamic Finance: Law, Economics, and Practice, Islamic Development 
Bank, Islamic Research and Training Institute; 1st Ed edition (1997). 

48. International Monetary Fund, Financial Systems and Labor Markets in the Gulf 
Cooperation Council Countries, International Monetary Fund (January 1997). 
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 بازارهای مالی با درآمد ثابت

Fixed Income Markets 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5404 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 شنایی با بازارهای با درآمد ثابت و روشهای عددی و مدلسازی آنها در عمل می باشد.این درس شامل آ

 رئوس مطالب:

 معرفی اوراق بهادار با درآمد ثابت .1

 معرفی بازارهای اوراق بهادار با درآمد ثابت .2

 ابزارهای مشتقه از اوراق بهادار با درآمد ثابت .3

 محاسبات اوراق قرضه .4

 نرخ بهرهاندازه گیری ریسک  .5

 وراق با نرخ بهره شناور و قراردادهای معاوضه ای نرخ بهرها .6

 تعیین ریسک بازارهای با درآمد ثابت .7

 ( جهت اندازه گیری ریسک اوراق قرضهConvexity( و تحدب )Durationمحاسبات عمر مفید ) .8

 مدلهای تصادفی نرخ بهره .9

 مدلهای گسسته و پیوسته زمان: اوراق قرضه، قراردادهای آتی و سلف. .9.1

 های گسسته و پیوسته زمان ساختار تاریخ انقضاءمدل .9.2

 (Factor Spot rate Modelsمدلهای گسسته و پیوسته زمان مدلهای فاکتور نرخ بهره نقد ) .9.3

 (Heath -Jarrow - Mortonمورتن ) -ژارو -مدلهای منحنی بازده و مدل هیس .9.4

 و قراردادهای معاوضه بر روی نرخ بهره (Caps and floorsقرارددهای آتی، سلف، اختیار، قراردادهای سقف و کف ) .10

 ریسکهای اعتباری اوراق قرضه شرکتی .11

 بوجود آمدن بدهیهای بازار .12

 ( و مدل های بهینه سازی آنها… ,MBS, CMOوام ها و اوراق مشتقه وامی ) .13

 مدلهای ایمن سازی برای مدیریت ریسک نرخ بهره .14
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 فهرست منابع:

1- Chaudhry. M., Fixed Income Markets: Instruments, Applications, Mathematics, Wiley, 2004 
2- atten A.J., Fetherston A.T., szilagyi P.G., "European fixed Income Markets: Money, Bond and 

Interest Rate Derivatives", Wiley, 2004. 
3- Frank J. Fabozzi, Bond Markets, Analysis and Strategies, 5th edition, Pearson 4. Education, 

2003. 
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 بازارهای مالی نوظهور

Emerging Financial Markets 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5405 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

مر ا این درس علل تفاوت بین بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته مورد بررسی قرار می گیرد. این

ریشه در بنیان موسسات دارد: نقش دولت، نقش قوانین و مقررات، سیستم های اطالعات و کنترل، ثبات نرخ ارز و نحوه 

، بحران های مالی و به ویژه 90ها. در این رابطه ضمن بررسی تاریخچه و وقایع دهه مالکیت، مدیریت و نظارت بر بانک

 گیرد.حلیل قرار میدید مورد تجزیه و ت ها از اینبحران بانک

 رئوس مطالب:

 بازارهای مالی و رشد اقتصادی

 بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذر

 مالکیت دولتی، خصوصی سازی و آزادسازی مالی

 اطالعات و کنترل

 مشکالت بانک ها

 بحران دوقلو

 تاریخچه بدهی های دولتی و قصور در بازپرداخت آن

 بدهی هاتداوم 

 سسات مالیساخت مؤ
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 فهرست منابع:

1- Beim, D., and Calomiris,C. Emerging Financial Markets, McGraw-Hill College, 2001. 
2- Sawers, L, Schydlowsky, D., and Nickerson, D. Emerging Financial Markets in the 

Global Economy, American University, Washington, DC, 2000. 
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 یقطع ریغ یزیبرنامه ر

Stochastic Programming 

 

 3 تعداد واحد IE5907 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی غیرقطعیبرنامهآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 هابخش اول: مدل

 ها؛معرفی و مثال .1

 سازی.عدم اطمینان و مباحث مدل .2

 های اساسیبخش دوم: ویژگی

 ها و نطریه اساسیویژگی .3

 ارزش اطالعات و حل غیرقطعی. .4

 های حلبخش سوم: روش

 مسائل دو راهکاره؛ .5

 ای؛های عیرقطعی چند مرحلهبرنامه .6

 های عیرقطعی عدد صحیح.برنامه .7

 گیری های تخمین و نمونهبخش چهارم: روش

 ارزشیابی و تخمین انتطارات؛ .8

 های مونت کارلو؛روش .9

 ای.های چند مرحلهتخمین .10

 :فهرست منابع

1. John R. Birge, François Louveaux, Introduction to Stochastic Programming, 2nd ed, 
2011, Springer, ISBN: 1461402360, 9781461402367 

2. Alan J. King, Stein W. Wallace, Modeling with Stochastic Programming, 2012, Springer, 
ISBN: 0387878165, 9780387878164 
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 های زمانی مالیسری

Financial Time Series 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5406 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 .شودی نوین داده های مالی بحث میهای زمانی و کاربردهای آنها در تحلیل هااین درس مبانی آمار و احتماالت و سریدر 

 رئوس مطالب:

 ناوین این درس به سه بخش زیر تقسیم می گردد.ع

توابع مشخصه و مجموعه متغیرهای ؛ توزیع های آماری اعم از پیوسته و گسسته) مروری بر آمار مقدماتی بخش اول

فرآیندهای تصادفی ساده، ؛ نظریه های حدی اکسترمم ها؛ آماره های ترتیبی؛ نظریه های حدی برای مجموع؛ تصادفی

 (.سری های زمانی؛ های پویای خطیمدل؛ فزنجیره مارکو

پرسون  –آزمون فرض به کمک نظریه های نیمن ؛ تخمین ها؛ توابع راستنمایی ماکسیمم) آمارهای کاربردی بخش دوم

(Neyman - Pearsonو را )نست( مایی ماکسیم و والدWald) ؛( آزمون تطابقFit tests) روابط زنجیره مارکوف و سری ؛

 (.تحلیل ناپارامتری؛ گرسیونر؛ های زمانی

 :کاربرد آمار و سریهای زمانی در مالی بخش سوم

 Bachelier andهای باچلیر و مندل بروت )آزمون استقالل، آزمون نرمال بودن، آزمون تقارن بازده، مدل -

Mandel brot models) 

قرض دادن و گرفتن بدون  ( وShort sellingنقاط مرزی اثربخش در تحلیل سبد سهام همراه با فروش قرضی ) -

 ریسک، سبد سهام بهینه تحت شرایط مدل تک شاخصه و چند شاخصه، آزمون پایداری بتا از داده های کمکی

 شبیه سازی مونت کارلو، تخمین و ارزیابی صحت مسیر انگرال گیری در قیمت گذاری قرارداد اختیار -

 α (stability) -طه آن با پایداری( از شاخص پارتو و رابHills Estimatorتخمین زننده هیل ) -

تحلیل سریهای زمانی آر، ما، آرما، آریما، آرچ و گارچ و مدلهای سری زمانی نوسان پذیری تصادفی و کاربرد  -

 آنها در نرخ ارز، شاخص ها، نرخ بهره و بازده بازار

 (Long Memory Proccessفرایندهای حافظه طوالنی ) -

 (ARFIMAهای آرفیما )مدل -
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 منابع: فهرست

20. Ruppert D., Statistics and Finance: An Introduction, Springer, 2006. 
21. Hang chan N., Time series: Applications to Finance, Wiley, 2002. 
22. Tsay, RS., Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2005. 
23. Hamilton, J.D., Time Series Analysis, Pinceton University 1994. 
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 های پشتیبان محاسبات مالیطراحی و پیاده سازی سیستم

Design and Implementation of Financial Support Systems 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5407 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یمحاسبات مال بانیپشت یهاستمیس یساز ادهیو پ یطراحآشنایی با 

 رئوس مطالب:

معرفی و آشنایی با طراحی سیستم های بزرگ مقیاس جهت پشتیبانی از محاسبات مالی قراردادهای آتی،  -1

قراردادهای اختیار، سهام و دیگر ابزار مالی. درس رکیبی از ابزارهای مربوط به داده های مالی تجت وب، ذخیره 

ه ابزارهای ریتضی برای محاسبه پارامترهای مطلوب است. سازی داده های مالی در پایگاه داده و استفاده از جعب

برای برنامه نویسی شی گرا برای دستیابی به داده های  Javaدر این درس دانشجویان با نرم افزارهایی همچون 

برای ذخیره سازی داده های مالی و با جعبه ابزارهای ریاضی  Oracleمالی تحت وب، پایگاه داده هایی همچون 

جهت  C++آشنا می شوند. همچنین در این درس دانشجویان با برنامه نویسی در  Matlabون مالی همچ

 .شوندمحاسبات مالی آشنا می

 

 فهرست منابع: 

 .است یو نظر هب وابسته و استاد عهده به درس منابع نییتع
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 های مالییندهای احتمالی پیشرفته در سیستمفرا

Advanced Stochastic Processes in Financial Systems 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5408 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

در این درس دانشجویان با مباحث پیشرفته احتمال و کاربردهای آن در مدلسازی سهام و ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی آشنا 

ینگل، فرآیندهای مارکوف، مدلسازی مفاهیم قیمت گذاری، معامالت پوششی و می شوند. این درس شامل مفاهیم فرآیندهای مارت

شولز، معادالت دیفرانسیل -مدلسازی در مدل دو جمله ای بازار، دیگر مدلهای گسسته زمان بازار و پیوسته زمان بازار مدل بلک

 تصادفی، فرمول ایتو و کاربرد فرآیندهای لوی در بازارهای مالی می باشد. 

 مطالب:رئوس 

 مرری بر مفاهیم سری ها و تبدیل های فوریه -1

 ( و کاربرد آنها در مهندسی مالیMat1mgalcsمارتینگلها ) -2

 مدلهای تصادفی گسسته زمان بازار، شرایط بازار کامل و بدون آربیتراژ و مباحث قیمت گذاری و نوسان گیری مربوط -3

ر روی نرخهای تبدیل ارز، ابزار مشتقه بر روی سهام دارای بازپرداخت سود، تنوع مدلها: قراردادهای اختیار آمریکایی، ابزار مشتقه ب -4

 ابزار مشتقه بر روی قراردادهای سلف و آتی.

 (Implied trees( و درخت ضمنی )Stochastic Volatilityپیش زمینه احتمال: زنجیره مارکوف، نوسان پذیری تصادفی ) -5

 قرضه و نرخ بهره، مدلهای اجرایی آنهانرخ بهره تصادفی، اوراق مشتقه بر روی اوراق  -6

 ( در بازارهای کامل و ناکاملUtility - basedمدلهای بازار ناکامل، مدلهای قیمت گذاری بر مبنای مطلوبیت ) -7

 یش زمینه ای بر شبیه سازی -8

 (، مارتینگلهای پیوسته زمان و خصوصیات آنهاBrownian Motionحرکت براونی ) -9

 - Ito's change - of(، و خصوصیات آن، فرمول تغییر در متغیر ایتو )Ito's stochastic Integralsانتگرال تصادفی ایتو ) -10

Variable Formula) 

 (Levy processشولز و فرآیندهای لوی ) –قیمت سهام به عنوان فرآیندی تصادفی، مدل بلک  -11

 ، هایپربولیکIG  ،NIG ،VG، CGMYمدلسازی قیمت گذاری قراردادهای اختیار به کمک فرآیندهای لوی  -12

 قیمت گذاری قراردادهای اختیار به کمک تبدیل فوریه سریع -13

 ( و فرایند مارکوف پیوسته زمانKolmogorov Eguationsمعادله کولموگوروف ) -14
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 ( در تغییر اندازه و اندازه های مارتینگلGirsanov' s Theorem for change of Measureنظریه گیرسانوف ) -15

 ( و اندازه های مارتینگل معادل با آنRisk Neutral measuresبه ریسک )معیارهای خنثی نسبت  -16

 ontinuous - time optimal stopping andقیمت گذاری و خروج بهینه پیوسته زمان برای قراردادهای اختیار آمریکایی ) -17

pricing American options) 

 فهرست منابع: 
24. Pliska, S., Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models, Black Well Publishers 

2001. 
25. Hull J.C., Options, Futures And Other Derivatives, Sixth Edition Prentice Hall, 2002. 
26. Schoutens. W. Levy Processes in Finance", Wiley, 2003. 
27. Shiryaev A.N., Uruzhilin N., Essentials of Stochastic Finance: Facts, Models, Theory, world 

scientific, I 999. 
28. Shreve, Steven E., Stochastic Calculus For Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, 

Springer Finance, 2004. 
29. Shreve, Seven E., Stochastic Calculus For Finance II: Continuous - Time Models, Springer 

Finance, 2004. 
30. Marshall, J.F. and Bansal. V.k. Financial Engineering, 3rd Edition, Kolb Publishing Company, 

1997. 
31. Galitz, L.C. Financial Engineering: Tools & Techniques to Manage Financial Risk, Irwin 

Professional Pub, 1998. 
32. Ross, S.M. An Elementory Introduction to Mathematical Finance: options and other topics, 

Second edition, Cambridge university press, 2003. 
33. Malliaris A.C. and Brock, W. A. Stochastic Methods in Economics & Finance, North Holland, 

1982. 
34. Hooke. J. C. Security Analysis on Wall Street; A Comprehensive Guide to Today's Valuation 

Methods, John Wiley & Sons, 1999. 
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 فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک

Information Technology and eCommerce 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5409 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

های مختلف تجارت ا مفاهیم فناوری اطالعات و انواع کاربردهای آن، با مدلدر این درس دانشجویان ضمن آشنایی ب

های پیاده سازی تجارت الکترونیک و قوانین حقوقی ویژه تجارت الکترونیک نیز از  راهبردشوند. الکترونیک آشنا می

 است.مباحث مورد نظر در این درس 

 رئوس مطالب:

 جامعه اطالعاتی -1

 اجرای فاوری اطالعات -2

 ه و ارتباطاتشبک -3

 تکنولوژی اطالعات در صنعت و جامعه -4

 مدلهای مختلف کسب و کار الکترونیک -5

 های پیاده سازی تجارت الکترونیک راهبرد -6

 ارزیابی اثربخشی تجارت الکترونیکی -7

 قوانین حقوقی مرتبط -8

 فهرست منابع: 
35. Turban, E., King. D. Lee, J.K. and Viehland, D. Electronic commerce: A Managerial 

persrective . 4th edition, Prentce Hall, 2006. 
36. Turban, E. Introduction to Information Technology, John wiley, 2005. 
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 مدیریت سرمایه گذاری

Investment Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5410 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

درس مباحثی چون تحلیل جریان نقدینگی، بودجه بندی سرمایه، ارزشیابی شرکت، ارزشیابی سهام و تعیین و  در این

 گیرد. لی و اقتصادی مورد بررسی قرار میسسات خدمات ماها و مؤدر بانکداری، بیمه و شرکت تحلیل محصوالت مالی

 رئوس مطالب:

 بی سهامارزشیابی اوراق قرضه، ساختار نرخ بهره و ارزشیا -1

 فنون بودجه بندی سرمایه -2

 ساختار سرمایه -3

 زیسک، بازده و بودجه بندی سرمایه -4

 مدل های ارزش یابی شرکت -5

 مدلهای ارزشیابی سهام -6

 مدل های ساخت شاخص برای سبد اوراق قرضه و سها -7

 مدلهای جریان مالی تنزیل یافته برای مدیریت دارایی -8

 فهرست منابع: 

37. Ross, Westerfield, Jaffe, Corporate Finance, eighth edition Irwin i McGrow - Hill, 2008. 
Turban, E. Introduction to Information Technology, John wiley, 2005. 

38. Hagin, RL Investment Monagement: Portfolio Diversification, Risk and Timing – Fact 
and Fiction, John wiley & sons, Inc. 2004. 
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 های مالیسیستم در منتخب مباحث

Selected Topics in Financial Systems 

 

 کد درس
IE5498 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

های مالی در سطح کارشناسی ارشد که در فهرست دروس آشنایی با یکی از دروس جدید و نوظهور در زمینه سیستم

هدف این درس آن است که به دانشجویان بیاموزد چگونه  مهندسی صنایع آورده نشده است.تحصیالت تکمیلی رشته 

 های مالی بکار آید.در گسترش و عمق بخشی به کاربردهای سیستمتواند موضوع درس می

 رئوس مطالب:

های موضوع افع و ارزشها و اطالعات روز؛ منآشنایی با موضوع و تعاریف پایه آن؛ اهمیت و ضرورت موضوع مستند به داده

ای، و جهانی؛ سابقه و سیر تطور موضوع؛ آشنایی با مراکز علمی، درس برای مردم و جوامع در سطح ملی، منطقه

های افزارها و فناوریها و جزئیات موضوع؛ نرمبندیها، و افراد شاخص علمی مرتبط با موضوع؛ انواع دستهگردهمایی

 ها.ها؛ بررسی و نقد روشسازی آنی و چگونگی بکارگیری و پیادههای علمها و تکنیکمرتبط؛ روش

و همچنین اد با تجربه در این زمینه هستند در ضمن گذراندن این درس، دانشجویان موظف به تحقیق و مصاحبه با افر

 .شده مطالعه موردی ارائه دهند هبایست برای عناوین دادمی

 :فهرست منابع

 ه در پنج سال اخیر،های مرتبط منتشر شدکتاب -1

 المللی مرتبط،های ملی و بینمجموعه مقاالت گردهمایی -2

 مقاالت علمی مرتبط منتشر شده در نشریات معتبر، -3

 ای.المللی و مؤسسات معتبر علمی و مشاورههای ملی و بینهای مرتبط منتشر شده توسط سازمانگزارش -4
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 1 مالی یهاستمیس در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Financial Systems 1 

 

 کد درس
IE6498 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

درس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

ند به کتمرکز می مالی یهاستمیساز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق یبرا

 کشد.چالش می

 

 رئوس مطالب:

هر ز اپردازند. می مالی یهاستمیسمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیارهگذر و از های علمی پرداخته زارشو گ از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزدانشجو 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  ت ازبا دعو توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1
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 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 2 مالی یهاستمیس در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Financial Systems 2 

 

 کد درس
IE6499 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

ست، که دانشجویان را درس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده ا

ند به کتمرکز می مالی یهاستمیساز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق یبرا

باشد، یا آن که  1 مالی یهاستمیسدر  شرفتهیمباحث پتواند در ادامه مباحث درس کشد. مباحث این درس میچالش می

 ر اختصاص یابد.به یک موضوع مستقل و متفاوت دیگ

 

 رئوس مطالب:

هر ز اپردازند. می مالی یهاستمیسمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیارهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزدانشجو 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خواوضوعاتمرتبط با مصنعت 

 :فهرست منابع
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 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاارشگز -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 

 

 

 

 

 1 دکترا ارنیسم

Doctoral Seminar 1 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6997 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 2سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

د تأیید استاد تعیین شده و مور موضوع کلی رساله دکتراآماده سازی دانشجوی دکترا در انجام پژوهش بر روی 

 راهنمای اصلی دانشجو.
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 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در اولین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع بر روی موضوع رساله اصلی وی، اخذ می

خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، ضرورت دارد در هر مراجعه دکتری 

 دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و تبعیت کند.

لمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در گزارشی مکتوب آوری کافی مستندات و منابع عدر این درس دانشجو به جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در اختیار استاد ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلنتایج بررسی

 گذارد.راهنما می

 روش ارزیابی:

اهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد ر

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 د راهنمابه تشخیص استا
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 2 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 2 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6998 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

کترا، تعیین عنوان پیشنهادی هدایت دانشجوی دکترا در عمق دهی به پژوهش بر روی موضوع مشخص تر رساله د

 رساله، و آماده سازی دانشجو برای تهیه طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در دومین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

جو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع عمقی و دقیق تر بر روی شود. در این درس دانشاصلی وی، اخذ می

تر رساله دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، موضوع مشخص

اده، و رهنمودهای وی را دریافت و ضرورت دارد در هر مراجعه دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه د

 تبعیت کند.

آوری و به روزرسانی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در در این درس دانشجو به ادامه جمع

د مقرر در موعهای علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلگزارشی مکتوب نتایج بررسی

و  هانقدها و تحلیل ضروری است در گزارش عالوه بر مرور منابع پژوهشی )از گذشته تاحال( وگذارد. اختیار استاد راهنما می

 عنوان پیشنهادی رساله، و چارچوب طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا گنجانده شود.های علمی، یافته
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 روش ارزیابی:

زارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد پس از تحویل گ

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 شرفتهیپ محاسبات کارگاه

Advanced Computing Workshop 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6999 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 2و  سمینار دکترا  1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

ها در دروس و پژوهش رساله ه منظور بکارگیری آنهای محاسباتی پیشرفته دانشجو بیش مهارتتوانمندسازی و افزا

 دکترا.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی و یا گروهی در یکی از سه نیمسال اول، دوم و یا سوم تحصیل توسط دانشجوی 

های محاسباتی ین درس دانشجو در طول نیمسال با ابزارها و مهارتشود. در ادکترا، با نظر استاد راهنمای اصلی وی، اخذ می

و کامپیوتری پیشرفته به تناسب نیاز و ضرورت )از میان رئوس مطالب و یا ابزارها و مهارت هائی که استاد راهنما تعیین 

 آورد.کند( آشنا شده و قابلیت بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش را بدست میمی

 رئوس مطالب:

 Python ،Matlab ،Rافزارهای محاسباتی، آماری، تخصصی نظیر نرم

 Anylogic ،Simul8 ،FlexSim ،NetLogoسازی همانند َافزارهای شبیهنرم

 CPLEX ،Gurobi ،COIN-ORیابی از قبیل افزارهای بهینهنرم
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 (ی مورچگان، الهام گرفته از طبیعتهای شبکه عصبی، فراابتکاری )همانند ژنتیک، کلونافزارهای مربوط به الگوریتمنرم

 (، محاسبات ابریHigh Performance Computingهای استفاده از محاسبات سریع )فراگیری مهارت

 Gephi ،Pajek ،NodeXL ،Cytoscapeهای پیچیده و اجتماعی نظیر افزارهای شبکهنرم

 QGIS( نظیر GISهای اطالعات جغرافیائی )افزارهای سیستمنرم

 افزار پیشرفته مربوط به نیاز پژوهشی دانشجومهر نر

 فهرست منابع:

 افزارهامنابع آموزشی و راهنماهای مربوط به هریک از نرم
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 سيالبس دروس

 مديريت مهندسي
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 تحقیق در عملیات

Operations Research 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4902 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 نایی با تحقیق در عملیاتآش

 رئوس مطالب:

 مدلسازی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی.  .1

 روش سیمپلکس برای حل مسائل برنامه ریزی خطی.  .2

 بزرگ و دو فاز.  Mروشهای  .3

 نظریه دوگانگی. .4

 روش حل مسائل برنامه ریزی خطی کران دار.  .5

 تجزیه و تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری.  .6

 ریزی حمل و نقل و روش حل آن.برنامه  .7

 برنامه ریزی عدد صحیح و روشهای صفحات برش و شاخه و کران.  .8

 

 :فهرست منابع

 

1. Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th ed, 2004, 
Duxbury Pres, ISBN: 0534380581, 9780534380588. 

2. Linear Programming and Network Flows, 4th edition, M. Bazaraa et al., John Wiley, 
2010. 

3. Introduction to Operations Research, 9th edition, F.S. Hillier and G.J. Liberman, 
MacGraw- Hill, 2010 

4. Operations Research: An Introduction, 8th edition, H.A. Taha, Prentice Hall, 2006. 
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 د مهندسیاقتصا

Engineering Economics 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4903 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با اصول و مفاهیم اقتصاد مهندسی

 رئوس مطالب:

ه با ئلحل چند مس –فرمولهای بهره  -مبحث تعادل -گیری و تعاریف مربوط به اقتصاد مهندسی و آلترناتیوتصمیم فرایند

های سالیانه، مقایسه ارزش فعلی، محاسبه نرخ مقایسه آلترناتیو به روشهای )مقایسه هزینه -استفاده از فرمولهای بهره

بهره، نسبت منافع به مخارج(، رابطه اقتصاد مهندسی و استهالک، مباحثی در حداقل نرخ بهره قابل قبول، مقایسه 

 قتصاد مهندسی، کاربرد احتمال در اقتصاد مهندسی.آلترناتیوهای چندگانه، آنالیز حساسیت در ا

 فهرست منابع:

 دکتر سیدمحمد سیدحسینی، اقتصاد مهندسی -1

 دکتر محمدمهدی اسکونژاد ،اقتصاد مهندسی یا ارزیابی طرحهای اقتصادی -2

 ژوبین غیور ،مهندسی و اقتصاد مهندسی -3

4- Chan S Park, Contemporary engineering economics, 6th ed, 2015, Prentice Hall, ISBN: 
0-13-187628-7, 9780131876286, 9780132436540, 013243654X 

5- Engineering Economy By: Gerand W. Smith 
6- Engineering Economy By: H.G Thuesen , W.S.Febrychy and J.G. Thuesen 
7- Principle of Engineering Economy By: Granc.EL , W.G Ireson 
8- Engineering Economys LT.Blank and A.J. Tarquin 
9- Engineering Economic, J.L.Riggs and T.M West 
10- Economic Analysis for Engineers and Managers 
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 نظریه تصمیم گیری

Decision theory 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5921 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 گیریهای تصمیمشآشنایی با رو

 رئوس مطالب:

 گیریهای تصمیممدلسازی مسائل با استفاده از مدل .1

 تجزیه و تحلیل درخت های تصمیم گیری .2

 کاربرد دیاگرامهای تاثیر در تصمیم گیری .3

 نظریه مطلوبیت و تجزیه و تحلیل  منحنی های مطلوبیت .4

 (AHP)روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  .5

 صه اییتئوری مطلوبیت چند مشخ .6

 نظریه بازیها و کاربرد های آن .7

 مطالعه موردی کاربرد تئوری تصمیم گیری در حل مسائل واقعی .8

 فهرست منابع:

49. Making Hard Decisions, R.T. Clemen and  T. Reilly, Duxbury Press; 2 edition, 2002. 
50. Games and Decision Making, D. Aliprantis and S. Chakrabarti, Oxford University Press, 

2000. 

51. Game Theory: Analysis of Conflict, R.B Myerson, Harvard University Press, 2002. 
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 مهندسی سیستم

System Engineering 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5917 کد درس

 یالزام یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ها، ابزارهای مهندسی در سیستمآن ها، ساختار و فرایندهایآشنایی با سیستم

 رئوس مطالب:

 های آنتعریف سیستم ؛ چرخه زندگی سیستم و نیازمندی .9

 ساختار سیستم های پیچیده   .10

 خت اجزای اصلی و بازخورهای موجود در یک سیستمشنا .11

 (SEMP )     مدیریت  در مهندسی سیستم   .12

 ستمفرآیند های مهندسی سی .13

 ر یک سیستمهای مهندسی دابزارها و روش .14

 یک سیستم  های ارزیابی عملکرد .15

 هاکنترل و راهبری سیستم .16

 فهرست منابع:

39. System Engineering Management by Benjamin S. Blanchard, Wiley; 4 edition (2008) 
40. Systems Engineering Principles and Practice by kossiakof et. al. ,  Wiley-Interscience; 2 

edition (2011) 
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 اصول مهندسی مالی

Essentials of Financial Engineering 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5500 کد درس 

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مفاهیم سبد سرمایه و قیمت گذاری قراردادها

 رئوس مطالب:

 کلیات و مفاهیم .1

 مبانی ریاضی و احتمالی .2

 (Geometric Brownian Motion) براونی حرکت هندسی .3

 سبد سرمایه وبهینه سازی آن .4

 وتوسعه های آن Markowitz  قضیه .5

 قراردادهای آتی و اختیار .6

 ومبانی ریاضی آن Arbitrage مفهوم .7

 قیمت گذاری قراردادهای آتی .8

 شولز –قیمت گذاری قراردادهای اختیار با مدل بلک  .9

 دوجمله ای قیمت گذاری قراردادهای اختیار با مدل .10

 (Var) ارزش درمعرض ریسک .11

 Var روشهای مختلف محاسبه .12

 بهینه سازی استوار .13

 فهرست منابع:
41. John C. Hull,  Options, Futures, and Other Derivatives, Printice  Hall, 2002 

42. Reha Tűtűncű, Optimization in Finance, 2005 
43. Sheldon Ross,  An Elementary Introduction to Mathematical Finance, 2nd Edition, 

Cambridge, 2000 
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  اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

Supply Chain & Logistic Engineering 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5901 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی زنجیره عرضه و مدیریت آن

 رئوس مطالب:

 مدیریت زنجیره عرضه آشنائی با .17

 چرخه سفارش وچرخه در زنجیره عرضه .18

 در زنجیره عرضه  راهبردیبرنامه ریزی  .19

 SCOR مدل  .20

 طراحی شبکه امکانات وتاسیسات در زنجیره عرضه .21

 طراحی شبکه توزیع در زنجیره عرضه .22

 مدیریت تولید و موجودیها در زنجیره عرضه .23

 مدیریت تقاضا در زنجیره عرضه .24

 عی در زنجیره عرضه برنامه ریزی تجمی .25

 مدیریت حمل ونقل در زنجیره عرضه  .26

 سیستمهای اطالعاتی در زنجیره عرضه  .27

 نقش تجارت الکترونیکی درزنجیره عرضه  .28

 ( در زنجیره عرضهBullwhipپدیده شالق چرمی  ) .29

 هماهنگی در زنجیره عرضه .30

 فهرست منابع:

52. Sunil Chopra and Peter Meindi, Supply Chain Management, strategy, planning and 
operation, 3rd edition, Printice Hall, 2007.  

53. David Simchi-Levi,  Philip Kaminsky and Edith Simchi-Levi,  Designing and Managing 
the Supply Chain, McGraw-Hill, 2002. 
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 های زمانیپیش بینی و آنالیز سری

Forecasting and Time Series Analysis 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5909 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های زمانیآنالیز سریآشنایی با پیش بینی و 

 رئوس مطالب:

ریف مسئله پیش بینی، روش های مقدمه ای بر سیستم های پیش بینی، طبیعت و موارد استفاده پیش بینی، تع

های زمانی و پیش بینی با آنها، معیار کارایی، مالحظات و بررسی ها در طرح سیستم، تجزیه بینی، مدل های سری پیش

و تحلیل برگشت، برگشت خطی ساده، برگشت خطی چندگانه )چند متغیره(، حداقل مربعات وزنی، میانگین متحرک و 

های هموارسازی نمایی، فرآیند  روش های مربوطه، فرآیند ثابت، فرآیند روند خطی و هموار کننده های غیر خطی، روش

ثابت، فرآیند روند خطی، هموارسازی درجه باالتر و توسعه هموارسازی دوگانه به وسیله معیار کمترین مربعات، کمترین 

یر، مدل فصلی مربعات وزنی و هموارسازی مستقیم، مدلهای هموارسازی برای داده های فصلی، مدل فصلی ضرب پذ

 ش بینی، فاصله های پیشگویی، تخمین مستقیم نقاطپریودی و جمعی، واریانس خطاهای پیهای جمع پذیر، پیش بینی

درصدی توزیع تقاضا، ترکیب پیش بینی ها، تجزیه و تحلیل خطاهای پیش بینی، تخمین ارزش انتظاری پیش بینی، 

اتورگرسیو میانگین تخمین واریانسها، آزمون های عالمت تعقیب، مقادیر اولیه، پوشش و حذف مشاهدات، مدلهای 

متحرک تلفیقی، فرآیند اتورگرسی، فرآیندهای میانگین متحرک، فرآیندهای اتورگرسیو میانگین متحرک ترکیبی، 

فرآیندهای غیرایستا، مدل بندی سری زمانی، فرآیندهای فصلی، توابع انتقال، مدل های واسطه و سری های زمانی 

 چندگانه، روش های بیزی در پیش بینی. 

 ست منابع: فهر

1- Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci, Introduction to Time 
Series Analysis and Forecasting, 2nd ed, 2015, Wiley, ISBN: 1118745116, 
9781118745113 

2- Time Series Analysis, Forecasting and Control. Box and Jenkins. 
3- Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series. Brown.  
4- Applied Time Series Analysis for Managerial Forecasting. Nelson. 
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 بندی پروژهبرنامه ریزی و زمان

Project Scheduling and Planning 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5908 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 کلی درس:اهداف 

 آشنایی با مدیریت پروژه و استانداردهای موجود

 رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر مدیریت پروژه و مشخص کردن جایگاه زمانبندی پروژه در بحث مدیریت پروژه ها .31

 مقدمه ای بر مدیریت پروژه و مثال هایی از کاربرد های نمونه آن در چند پروژه   .32

 معرفی استاندارد ها موجود  .33

 های شروع پروژهفرایند  .34

 فرایندهای برنامه ریزی پروژه .35

 فرایند های اجرای پروژه .36

 فرایندهای اختتام پروژه .37

 مدیریت برنامه .38

 مدیریت سبد پروژه ها .39

 مدلهای بلوغ در مدیریت پروژه .40

 دسته بندی مسائل زمانبندی پروژه و ادبیات سه قسمتی )مزایا و معایب آن(  .41

 انواع شبکه های پروژه .42

 ع برای آزمایش در زمانبندی پروژه معرفی مسائل مرج .43

 فهرست منابع:

44. Project Management Body of Knowledge Guide 2004, (PMBOK), PMI The Project 
Management Institute (www.pmi.org)  

45. Mantel S., Meredith J. Core Concepts in Project Management, Willey, 2005 
46. Harold Kerzner, project management, A Systems Approach to Planning, Scheduling 

and Control  (7th Edition), Willey, 2004. 
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 مدیریت نوآوری و فناوری

Innovation and Technology Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5926 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ی در مدیریت و فرایندهای نوآوری و فناوریآشنایی با اصول پایه ا

 رئوس مطالب:

 اصول پایه ای در مدیریت فناوری؛ نوآوری و ابداع  .44

 ارزیابی کمی و کیفی فناوری  .45

 سیاست گذاری ؛انتقال و کاربرد فناوری  .46

 فرآیند توسعه فناوری   .47

 فرآیند نوآوری و خالقیت   .48

 تعیین قیمت عناصر متشکله دانش فنی   .49

 ت و حمایت از مالکیت های معنوی نحوه حفاظ  .50

 پارک ها و شهرک های علمی و تحقیقاتی و مراکز رشد   .51

 ارزیابی عملکرد واحد های فناوری  .52

 فهرست منابع:

47. Innovation Management: Strategies, Implementation, and Profits by Allan Afuah 
,Oxford University Press, USA; 2nd edition (2002) 
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 مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5503 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مدیریت منابع انسانی و کاربردهای آن

 رئوس مطالب:

 نقش مدیریت منابع انسانیدر چارچوب وظایف کلی مدیریت .1

 دراز مدت منابع انسانی برنامه ریزی کوتاه مدت و  .2

 تحلیل و طراحی شغل  .3

 جذب ،انتخاب ،انتصاب ،آشنا سازی   آموزش و پرورش منابع انسانی .4

 و بهسازی زندگی شغلی (ریزی زندگی شغلی، تعیین مسیرهای شغلیبرنامه .5

 سیستمهای ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران   .6

 مدیریت سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد  .7

 رزیابی مشاغل تحلیل و ا .8

 سیستمهای حقوق و دستمزد  .9

 سیستمهای تشویقی و مشارکتی  .10

 سیستمهای مزایا و خدمات رفاهی  .11

 مسائل ایمنی و بهداشت شغلی  .12

 فهرست منابع:
48. Human Resources and Personnel Management, William B. Werther Jr. , Keith Davis , 

Fifth Edition McGraw-Hill , 1999. 
49. Managing Human Resources , A Partnership Perspective , Susan E. Jackson , Randall S. 

Schuler , South-Western College Publishing , 2000 
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 بازاریابی

Marketing 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5503 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ی و قوانین و تحقیقات بازارآشنایی با مفاهیم بازاریاب

 رئوس مطالب:

 مفاهیم بازاریابی .1

 فرآیند بازاریابی  .2

 تحقیق بازار .3

 بازار راهبردیارزیابی  .4

 بخش  بندی بازار .5

 قوانین بازاریابی .6

 برندینگ .7

 تصمیمات تاکتیکی: توزیع  محصول ؛ تبلیغ ؛ قیمت .8

 مدیریت پورتفلیو .9

 فهرست منابع:

50. Marketing Planning, Jim Blythe and Phil Megicks, Prentice Hall, 2010 

51. Key Marketing Skills, Peter Cheverton, Kogan Page, 2004. 

52. Marketing Engineering, Gary L. Lilien, Arvind Rangaswamy, Arnaund De Bruyn, 
Trafford Publishing, 2007 
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 مدیریت دانش

Knowledge Management 

 

  تعداد ساعت 3 حدتعداد وا IE5504 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های مدیریت دانشهای دانش و نظریه ها و مدل راهبردآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 های دانش راهبرد .1

 نظریه ها و مدلهای مدیریت دانش  .2

 ساز و کارهای سازمانی مدیریت دانش .3

 های بلوغ مدیریت دانشمدل .4

 راهکارهای تولید دانش .5

 یریت دانشگران سازمانیمد .6

 های ارزشی دانشزنجیره .7

 مبانی و عملکرد اقتصاد دانش محور  .8

 راهکارهای تبدیل دانش بخ محصول .9

 کسب و کار دانش بنیان .10

 :فهرست منابع

53. Knowledge Management in Theory and Practice, , Kimiz Dalkir, The MIT Press; second 
edition edition (2011)  
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 و تقاضا ت درآمدمدیری

Revenue and Demand Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5915 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با قیمت گذاری و مدیریت درآمد

 رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر قیمت گذاری و مدیریت درآمد .1

 مسئله تخصیص و کنترل ظرفیت تک منبعی و شبکه ای .2

 های قیمت گذاری راهبرداهداف و  .3

 تمایز قیمت .4

 قیمت گذاری پویا .5

 مسئله قیمت گذاری و صف در سیستم های خدماتی .6

7. Over Booking 
 مقدمه ای بر نظریه بازی ها .8

 Auctionمسئله  .9

 مسئله قیمت گذاری و جانمایی .10

 

 :فهرست منابع

1- The Theory and Practice of Revenue Management, K. T. Talluri, G. J. Van Ryzin, 2005. 
2- Pricing and Revenue Optimization, R. Philips, 2005. 
3- Hand Book of Pricing Research in Marketing, Vithala R. Rao, 2009. 
4- Related Papers 
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 مبانی تجارت الکترونیکی

Foundation of E-Commerce 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5505 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با فناوری اطالعات و دالیل استفاده از آن در سازمان ها

 رئوس مطالب:

 بررسی دالیل استفاده از فناوری اطالعات در سازمان ها .1

 مفاهیم پایه ای فناوری اطالعات .2

 فناوری مدیریت داده ها .3

 اصول محاسبات شبکه ای .4

 مقدمه ای بر داده کاوی .5

 ارت الکترونیکاصول تج .6

 اصول تجارت الکترونیک سیار .7

8. ERP 
 فناوری انتقال اتوماتیک داده ها به کامپیوتر .9

 فناوری رمزینه یا بارکد .10

 در-آی-اف-فناوری آر .11

 اس -پی-فناوری جی .12

 تدریس زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک .13

 :فهرست منابع

1- Information Technology for Management, By Turban, E. and Volonia, L., Seventhth 
Edition, John Wiley and Sons, 2010. 

2- Any book related to Visual Basic Programming. 
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 تحلیل داده های مهندسی

Engineering Data Analysis 

 

 کد درس
IE5506 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 روش های تحلیل داده های مهندسی مروری بر آمار و احتمال و

 رئوس مطالب:

 مروری بر احتمال و آمار .1

 رگرسیون خطی ساده .2

 آزمونهای فرض و فواصل اطمینان .3

 دقت مدلهای رگرسیون و روشهای تصحیح .4

 فواصل اطمینان و پیش بینی همزمان .5

 روش ماتریسی در رگرسیون خطی ساده .6

 رگرسیون چند متغیره  .7

 انتخاب متغیرهای مستقل .8

 خطی چندگانه و رگرسیون ریجهم  .9

 متغیرهای مستقل غیرکمی .10

 مدلهای تحلیل واریانس .11

 :فهرست منابع

54. John Neter, et. al.; Applied Linear Regression Models, 4th ed., Irwin, 1996. 

55. Montgomery, D. C., E. A. Peck & G. G. Vining; Introduction to Linear Regression 
Analysis, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2001 
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 مدیریت عملیات خدماتی

Service Operations Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5927 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های سنجش و مدیریت خدماتها و مدلراهبردآشنایی با مدیریت خدمات و 

 رئوس مطالب:

 و اقتصادنقش خدمات در جامعه  .1

 های عملیاتی در مدیریت  خدمات راهبرد .2

 های سنجش کیفیت در خدمات مدل .3

 های چیدمان و محل عرضه خدمات مدل .4

 مدیریت عرضه و تقاضای خدمات  .5

 های خدماتیمدیریت خطوط انتظار در سیستم .6

 مدیریت زنجیره عرضه خدمات  .7

 مطالعات موردی در سیستم های خدمات شهری .8

 :فهرست منابع

56. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology by James A. 
Fitzsimmons and Mona J. Fitzsimmons, 2005, Fifth Edition, McGraw Hill 

57. Successful Service Operations Management by Metters, King-Metters, Pullman and 
Walton, 2006, Thomson Learning. 
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 مدیریت مالی

Financial Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5928 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های تجزیه و تحلیل مالیآشنایی با روش

 رئوس مطالب:

 مطالعه صورت وضعیت های مالی .1

 تجزیه و تحلیل مالی  .2

 کارای و نسبتهای هرمی .3

 بع مالیبرنامه ریزی سود و زیان منا .4

 بررسی منابع و مصارف جریان نقدی  .5

 برنامه ریزی و کنترل مالی  .6

 تحلیل نقطه سربسر  .7

 کنترل هزینه های باالسری  .8

 تصمیم گیری در مورد مخارج اضافی .9

 :فهرست منابع

58. Financial Management: Theory and Practice by  E.G. Brigham et.al., Thompson, 2008.  
59. Fundamentals  of Financial Management by Houston et.al.,2007.  
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 سازیسازی و بهینهسازی کامپیوتری، مدلشبیه

Computer Simulation, Modeling & Optimization 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5912 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های شبیه سازی کامپیوتری سیستم های عمومی صنعتی و لجستیکی است.کفراهم آوردن درکی عمیق از تکنی هدف این درس،

 رئوس مطالب:

تشریح کامل و جامع جنبه های مهم یک مطالعه شبیه سازی شامل مدلسازی، نرم افزار شبیه سازی، صحه گذاری و 

 .شبیه سازی هایه و تحلیل و طراحی آماری آزمایشاعتباردهی مدل، مدل سازی ورودی ها، تجزی

 دینامیک سیستم و تکنیک های مدلسازی

 تعریف سیستم، متغیرهای سیستم، فرموله کردن مسئله، شبیه سازی گسسته پیشامد

 شبیه سازی زنجیره تامین وتصمیم سازی با استفاده از شبیه سازی

 (Risk Pooling)ارزش اطالعات، تغییر پذیری زنجیره تامین، اثر شالق چرمی، ادغام ریسک 

 پایه، نئوری صف، مسائل چند مرحله ای و چند سرویس دهندهاحتماالت 

 مدلسازی رایانه ای و آزمایش آن

طراحی مدل، تست، تصدیق و اعتباردهی، رویکردهای جایگزین برای مدلسازی کامپیوتری، نقش طراحی آزمایشها، 

 ی لجستیکی.رویکرد طراحی، طرح های فاکتوریل، تشخیص شرایط بهینه در سناریوهای مختلف سیستمها

 استفاده از شبیه سازی برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای صنعتی

 بهینه سازی، مقایسه سیستم، فن تجزیه و تحلیل سیستم، ابزارهای صنعتی مفید

 های لجستیکیشبیه سازی سیستم

یری بارگ (Machin setup)های لجستیک تولید نظیر آماده سازی ماشین های شبیه سازی سیستمتکنیک

 Transfer)، ماشین های انتقال (Rework and scrap)، دوباره کاری و ضایعات (Machineloading)ماشین

mechines)  ،تکنیک های شبیه سازی حمل و نقل و جابه جایی مواد نظیر نقاله ها، وسایل نقلیه، کاروسلهاAGV ها و

 ربات ها

، کارخانه های خدمات، خدمات ه های خرده فروشیتکنیک های شبیه سازی سایر سیستمها نظیر بانک، فروشگا

 ای، مراکز توزیع، سرویس های تحویل و سرویس های حمل و نقل.حرفه
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 فهرست منابع:

1. Simulation Modeling & Analysis ; Averill Law, 5th ed., McGraw-Hill, 2015, ISBN10: 
0073401323, ISBN13: 9780073401324 

2. Devid Simcho-Levi, Philip Kaminsky, Designing and Management the Supply Chain, 2nd 
Edition, MCGraw-Hill, 2003. 

3. Kelton, W.D., LAW, A.M., Simulation Modeling and analysis, MCGraw-Hill, 2000. 
4. Pidd, M. Computer modeling for Discrete Simulation, Wiley, 1989. 
5. Barry Render, Ralph M. Stair, JR. Micheal E. Hanna, Quantitative Analysis for 

Management, 9th Edition, 2006. 
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 برنامه ریزی راهبردی

Strategic Planning 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5904 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 و کاربردهای آن راهبردیآشنایی با برنامه ریزی 

 مطالب:رئوس 

 راهبردیمقدمه ای بر اهمیت برنامه ریزی ومدیریت  .1

 تحلیل وضعیت موجود سازمان .2

 تعیین رسالت ، دورنما وارزشهای سازمانی .3

 سازمان راهبردیشناسایی مشکالت  .4

 تعیین اهداف ومقاصد سازمان .5

 های سازمانراهبردتدوین  .6

 انتخاب شاخصهای سنجش و پایش عملکرد سازمان .7

 راهبردیمدل های برنامه ریزی  .8

 راهبرداجرای  .9

 راهبردادامه اجرای  .10

 راهبردارزیابی  .11

 :فهرست منابع

60. B. Keith Simerson, Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and 
Execution, 2011, Praeger, ISBN: 0313384800, 978-0-313-38480-6, 978-0-313-38481-3, 
0313384819 
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 مدیریت مهندسی در منتخب مباحث

Selected Topics in Engineering Management 

 

 کد درس
IE5598 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

در سطح کارشناسی ارشد که در فهرست دروس ی مهندس تیریمدآشنایی با یکی از دروس جدید و نوظهور در زمینه 

هدف این درس آن است که به دانشجویان بیاموزد چگونه  صنایع آورده نشده است. تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی

 بکار آید. یمهندس تیریمددر گسترش و عمق بخشی به کاربردهای تواند موضوع درس می

 رئوس مطالب:

های رزشها و اطالعات روز؛ منافع و اآشنایی با موضوع و تعاریف پایه آن؛ اهمیت و ضرورت موضوع مستند به داده

ای، و جهانی؛ سابقه و سیر تطور موضوع؛ آشنایی با مراکز علمی، موضوع درس برای مردم و جوامع در سطح ملی، منطقه

های افزارها و فناوریها و جزئیات موضوع؛ نرمبندیها، و افراد شاخص علمی مرتبط با موضوع؛ انواع دستهگردهمایی

 ها.ها؛ بررسی و نقد روشسازی آننگی بکارگیری و پیادههای علمی و چگوها و تکنیکمرتبط؛ روش

 و همچنیناد با تجربه در این زمینه هستند در ضمن گذراندن این درس، دانشجویان موظف به تحقیق و مصاحبه با افر

 .شده مطالعه موردی ارائه دهند هبایست برای عناوین دادمی

 :فهرست منابع

 ج سال اخیر،های مرتبط منتشر شده در پنکتاب -1

 المللی مرتبط،های ملی و بینمجموعه مقاالت گردهمایی -2

 مقاالت علمی مرتبط منتشر شده در نشریات معتبر، -3

 ای.المللی و مؤسسات معتبر علمی و مشاورههای ملی و بینهای مرتبط منتشر شده توسط سازمانگزارش -4
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 سيالبس دروس

 وريکيفيت و بهره
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 آمار مهندسی

Engineering Statistics 

 

 کد درس
IE4901 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با آمار مهندسی

 رئوس مطالب:

تعاریف، مفاهیم اساسی آمار، نظریه تخمین فاصله ای، نظریه تخمین نقطه ای، نظریه آزمون فرض ها و کاربرد آن، 

تست رگرسیون...(، جداول توافقی، آزمون  -دکلیهویتست نسبت ال -های خاص آماری )تست مربع کیتست

 غیرپارامتری، آنالیز برگشت، ضریب همبستگی، آنالیز واریانس، کاربرد آمار در مهندسی.

 فهرست منابع:

 مفاهیم و روشهای آماری، ترجمه مرتضی ابن شهر آشوب .1

 آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی .2

 الت و آمار کاربردی، محمد ذهبیون، میربهادر قلی آریانژاد، محمد ذهبیونمقدمه ای بر احتما .3

 آمار و احتمال در مهندسی و علوم، هاشمی پرست .4

 آمار مقدماتی، محمدرضا مشکاتی .5

 استنتاج آماری، علی مدنی .6

 آمار کاربردی در اقتصاد بازرگانی و مدیریت، حمیدی زاده .7

 محمد قاسم وحیدی اصل، ترجمه علی عمید، E.Walpoleآمار ریاضی،  .8

9. Statistical Methods for Bussiness Decisions 
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 کنترل کیفیت آماری

Statistical Quality Control 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4600 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 پیاده سازی کنترل آماری فرآیندارتقاء دانش در زمینه کنترل کیفیت آماری و کاربردهای آن و یادگیری روش 

 رئوس مطالب:

 مفهوم کیفیت و کنترل کیفیت آماری -1

 معرفی انواع بازرسی ها و جایگاه آن ها در کنترل کیفیت آماری -2

 معرفی علل بروز عیب در یک فرآیند و تشریح مفهوم نوسان در یک فرآیند -3

 به همراه مثالهای کاربردی SPCابزارهای هفت گانه  -4

 ترل برای مشخصه های کیفینمودرهای کن -5

 نمودارهای کنترل برای مشخصه های کمی -6

 قابیلت فرآیند و سیستم های اندازه گیری -7

 آشنایی با استانداردها و روش های نمونه گیری -8

 نمونه گیری پذیرش برای مشخصه های کمی و کیفی -9

 نحوه تفسیر نمودارهای کنترلی و مفاهیم قابلیت فرآیند -10

 شاخص های قابلیت فرآیند -11

 در فرآیندهای سازمان SPCارایه دستور العمل استقرار و به کارگیری  -12

 افزارهای آماری مرتبطآشنایی با نرم -13

 فهرست منابع:
1- John S. Oakland, Statistical Process Control, Butterworth-Heinemann 
2- Donald J. Wheele, Understanding Statistical Process Control, SPC Press, Inc. 
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 نگهداری و تعمیرات

Maintenance 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4601 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 بندی مفاهیم موجودآشنایی با مفاهیم نگهداری و تعمیرات و دسته

 رئوس مطالب:

 . "نت"تعاریف، مفاهیم اولیه، طبقه بندی  -1

برنامه ریزی شده،  "نت"زماندهی با تاکید بر نحوه اجرای روش طراحی شامل: سا -برنامه ریزی و کنترل  -2

 طراحی فرمهای الزم، روانکاری برنامه ریزی شده.

اجرا شامل: پیاده سازی مفاهیم طراحی شده، مدیریت و اطالعات، تجزیه و تحلیل  -برنامه ریزی و کنترل  -3

 ها و بررسی عملکرد سیستم.مستمر فعالیت

، هزینه "نت"یشبرد شامل: استخراج و تحلیل اطالعات مورد نیاز به منظور کنترل امور پ -برنامه ریزی و کنترل -4

 پیشگیرانه. "نت "یابی 

 تشریح توابع چگالی، توابع توزیع و تابع پایایی  -5

 انجام پروژه به صورت گروهی. -6

 فرآیند نگهداری و فعالیت های وابسته  -7

 گهداری و تعمیرات ، مخارج مستقیم و غیر مستقیم .تأثیر تعمیر و نگهداری در اقتصاد سیستم ، مخارج ن -8

 تعمیر و نگهداری و اهداف  راهبرد -9

 رده بندی تعمیر و نگهداری ، پیش گیری ، اصالح و پیش بینی  -10

  LCC و  RAMS ،TPM  ،RCMآشنائی با  -11

 روش های نگهداری و ابزار کار  -12

 ی ، اندازه گیری فعالیت ها کار عملی نگهداری در صنعت ، برگردان ، بهبود بخشیدن ، بازبین -13

 برخورد سیستمی  -14

 :فهرست منابع
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1- R. Keith Mobley, Maintenance Fundamentals, 2nd ed, 2004, Elsevier/Butterworth 
Heinemann, ISBN: 0750677988,9780750677981,9781417544288 
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 تحقیق در عملیات

Operations Research 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4902 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با تحقیق در عملیات

 رئوس مطالب:

 مدلسازی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی.  -1

 روش سیمپلکس برای حل مسائل برنامه ریزی خطی.  -2

 بزرگ و دو فاز.  Mروشهای  -3

 نظریه دوگانگی. -4

 روش حل مسائل برنامه ریزی خطی کران دار.  -5

 ه و تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری. تجزی -6

 برنامه ریزی حمل و نقل و روش حل آن. -7

 برنامه ریزی عدد صحیح و روشهای صفحات برش و شاخه و کران.  -8

 

 :فهرست منابع

1- Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th ed, 
2004, Duxbury Pres, ISBN: 0534380581, 9780534380588. 

2- Linear Programming and Network Flows, 4th edition, M. Bazaraa et al., John Wiley, 
2010. 

3- Introduction to Operations Research, 9th edition, F.S. Hillier and G.J. Liberman, 
MacGraw- Hill, 2010 

4- Operations Research: An Introduction, 8th edition, H.A. Taha, Prentice Hall, 2006. 
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 کنترل کیفیت آماری پیشرفته

Advanced statistical Quality Control 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5600 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های پیشرفته کنترل کیفیتآشنایی با روش

 رئوس مطالب:

، نمودارهای کنترل متغیر و وصفی، نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی، نمودار کنترل سازی کیفیت فرایندمدل

 های قابلیت فرایند، کنترل فرایند مهندسی، ....میانگین جمع تجمعی، شاخص

 

 فهرست منابع:

 (، مقدمه ای بر کنترل کیفیت آماری، انتشارات خانه کیفیت1392رسول نورالسناء ) -1

 ( ، کنترل کیفیت پیشرفته، انتشارات خانه کیفیت1392ء و عباس سقایی )نوراسنا ولسر -2

3- Douglas C. Montgomery, Statistical Quality Control, 7th ed, 2012, Wiley, ISBN: 
1118146816, 9781118146811 

4- Thomas P.Ryan (2011), “Statistical Methods for Quality Improvement”, John Wiley and 
Sons. 
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 تئوری پایایی

Reliability theory 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5923 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 با مفاهیم تئوری پایاییآشنایی 
 رئوس مطالب:

ش های مفاهیم اصلی در تئوری پایایی، اصول احتماالت، شاخص های پایایی، توزیع های احتمال، توابع مخاطره، رو

برآورد پارامترها )روش حداکثر درستمایی، روش گشتاور و غیر(، تئوری بیز در برآورد پایایی، مدل های پایایی پارامتری 

 )آزمون عمر تسریع شده، داده های سانسور شده و ... (، مدل های آزمون تسریع شده، محاسبه پایایی سیستم

 

 فهرست منابع:

 (، مهندس پایایی، تألیف السید ای السید.1392کامیار صبری لقایی )رسول نورالسناء، عباس سقایی،  -1

2- Paul A. Tobias, David C. Trindade (2012), “Applied Reliability”, 3rd ed. CRC Press. 
3- D.L., Grosh (1989), “Primer of Reliability Theory, John Wiley and Sons. 
4- R.E., Barlow, F. Prosehan, and I. C. Hunter (1996), “Mathematical Theory of 

Releability”, Philadelphia SIAM. 
5- Elsayed A. Elsayed (2012) , “Rliability Engineering”, Jihn Wiley and Sons.  
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 مدیریت کیفیت جامع

Total Quality Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5916 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مدیریت کیفیت و اصول آن و کنترل کیفیت آماری

 رئوس مطالب:

 تعریف مدیریت کیفیت و اهداف آن .53

اصول مدیریت کیفیت : مشتری گرائی، رهبری، مشارکت کارکنان، فرآیند گرائی، نگرش نظام مند به مدیریت، بهبود  .54

 سودمند با تامین کنندگان  ″قابالمداوم، واقعیت گرایی در تصمیم سازی، ارتباط مت

 ISO 9000استاندارد های  .55

،  نطام (FMEA)، تجزیه  و تحلیل خطا واثرهای آن  )QFDابزارهای مدیریت کیفیت شامل: نظام ترجمان کیفیت)  .56

 تراز یابی ، مهندسی هم زمان.

و معلول، نمودار تراکم نقص، کنترل کیفیت آماری شامل : هیستوگرام، برگ بازبینی، نمودار پاراتو، نمودار علت  .57

 نمودار پراکنش، نمودارهای کنترل کمی و وصفی.

 فهرست منابع:

 ISO9001 , ISO9000استاندارد های  .61

62. Besterfield, D.H., Total Quality Management, Prentice Hall,2003 
63. Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, 6th ed., Wiley, 2009. 
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 تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری

Productivity Analysis and Improvements 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5602 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 عملکردآشنایی دانشجویان با مفاهیم نظری و کاربردی بهره وری و روش های تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری و 

 رئوس مطالب:

 دیدگاه ها، تعاریف و مفاهیم مرتبط با بهره وری .58

 مفهوم، فلسفه و اصول مدیریت بهره وری فراگیر .59

 زنجیره ارزش در سازمان .60

 مقایسه بهره وری از دیدگاه اقتصادی و مدیریتی .61

 بهبود بهره وری .62

 عوامل موثر بر بهره وری .أ

 راه های بهبود بهره وری .ب

 رد سازمان هاشاخص های ارزیابی عملک .63

 اندازه گیری عملکرد بهره وری .64

 تجزیه و تحلیل بهره وری .65

 در سطح راهبردی .أ

 در سطح مدیریت .ب

 در سطح عملیاتی .ت

 سیستم مدیریت بهره وری .66

 بهره وری در سازمان های خدماتی .67

 .کایزن .68

 فهرست منابع:

1- Prokopenko, Joseph, Productivity Management: A Practical Handbook, Geneva, 
International Labour Office, 1987 
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 1394سبحان الهی، محمد علی، مدیریت و مهندسی بهره وری، تهران، انتشارات دانشگاه خوارزمی،  -2

 1372پروکوپنکو، جوزف، مدیریت بهره وری، ترجمه: ابراهیمی مهر، موسسه کار و تامین اجتماعی،  -3
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 مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

Quality Management and Organizational Excellence 

 

  تعداد ساعت 3  تعداد واحد IE5603 کد درس

 تخصصی الزامی  نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم مدیریت کیفیت و تعالی سازمان

 رئوس مطالب:

 تاریخچه، اهمیت و مفهوم کیفیت .69

 در سازمان ها ضرورت پرداختن به کیفیت و استفاده از الگوهای تعالی .70

 آشنایی با دیدگاه های مختلف در زمینه کیفیت .71

 واحدهای مسئول در ایجاد کیفیت .72

 (ISO  9000مراحل پیاده سازی یک سیستم کیفیت )استاندارد  .73

 هزینه های کیفیت .74

 ها و اهداف کیفیتسیاست .75

 (QFDبرنامه ریزی کیفیت ) .76

 سازماندهی کیفیت .77

 (FMEAت، تجزیه و تحلیل خطا و اثرهای آن )کنترل کیفیت جامع و حلقه های کنترل کیفی .78

 برخی الگوهای رایج مدیریت کیفیت )جایزه مالکوم بالدریج، شش سیگما، کارت امتیازی متوازن( .79

 معرفی مدل های تعالی سازمانی .80

 تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی .81

 تشریح فرآیند خودارزیابی .82

 آشنایی با روش های خود ارزیابی .83

 انی در ایران و سازمان های ایرانیالگوی تعالی سازم .84

 فهرست منابع:



 

319 

1. Russell T. Westcott, The Certified Manager of Quality/organizational Excellence 
Handbook, ASQ Quality Press 
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 مهندسی مجدد فرایندها

Business Process Reengineering 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5604 کد درس

 تخصصی الزامی رسنوع د

 اهداف کلی درس:

آشنایی دانشجویان با مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار، روش پیاده سازی آن در سازمان ها و چگونگی مقابله با 

 موانع موفقیت آن، همچنین دانشجویان با نقش این رویکرد تغییر در بهبود عملیاتی آشنا می شوند.

 رئوس مطالب:

 ای کسب و کار و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کارمقدمه ای بر فرآینده -1

 ساختارهای وظیفه گرا و ساختارهای فرآیند گرا -2

 مرزبندی، انتخاب، قالب بندی و طبقه بندی فرآیندهای سازمان -3

 استانداردهای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار -4

 روش شناسی پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار -5

 های جدیدطراحی فرآیند -6

 عوامل موفقیت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار -7

 مدیریت موانع موفقیت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار -8

 سیستم مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و نرم افزارهای مرتبط -9

 تولید ناب و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار -10

 و کارهای ارزیابی بلوغ مهندسی مجدد فرآیندهای کسب روش -11

 فهرست منابع:
1- R. Srinivasan, Business Process Reengineering, McGraw Hill. 
2- Henry J. Johansson, Business Process Reengineering: Breakpoint Strategies for 

Market Dominance, Wiley 
 عادل آذر و سعید جهانیان، مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار، سمت -3
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 هامایشطراحی آز

Design of Experiments 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5913 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 هاو طراحی آزمایشآشنایی با مبانی تحلیل 

 رئوس مطالب:

و  التین آزمایشهای مقایسه ای ساده، آزمایش هایی با یک عامل: تحلیل واریانس، طرح های بلوک بندی تصادفی؛ مربع

، طرح های بلوک بندی و آمیختگی، طرح k2سایر طرحهای مرتبط، طرح های عاملی و بلوک بندی، طرح های عاملی 

 های عاملی دو سطحی کسری.

 فهرست منابع:

 ، انتشارات علم و صنعت ایران. 8(، مقدمه ای بر طراحی و تحلیل آزمایشها، ویرایش1392رسول نورالسناء) .1

2. Dougls C. Montgomery (2012), “Design and Analysis of Experiments”, John Wiley 
and Sons. 

3. Charles Robert Hicks, Kenneth V. Turner (1999), 5thed, “Fundamental Concepts in 
the Design of Experiments” , Oxford University Press.  
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 سازی آماری و تحلیل رگرسیونمدل

Statistical Modeling and Regression Analysis 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5605 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مدلسازی آماری و تحلیل رگرسیون

 رئوس مطالب:

مقدمه ای بر آمار مهندسی، معرفی تحلیل رگرسیون و تعریف رگرسیون خطی، مدلسازی رگرسیون خطی ساده، 

ونگی ارزیابی مدل رگرسیون خطی ساده از طریق انجام آزمون های فرضی مناسب، رویکرد تحلیل واریانس رگرسیون چگ

خطی ساده، چگونگی تجزیه و تحلیل باقیمانده ها و تایید مدل رگرسیون ساده، مدلسازی رگرسیون خطی چند متغیره، 

نجام آزمون های فرضی مناسب، بررسی تاثیر چگونگی ارزیابی مدل های رگرسیون خطی چند متغیره از طریق ا

متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون خطی چند متغیره بر یکدیگر و بر متغیر پاسخ، رویکرد تحلیل واریانس رگرسیون 

خطی چند متغیره، چگونگی تجزیه و تحلیل باقیمانده های مدل رگرسیون چند متغیره و تایید طول رگرسیون چند 

 ایل های خطی و ارتباط آنها با مدل های رگرسیون و کنترل کیفی فرآیندهای تولیدیمتغیره، تعریف پروف

 

 فهرست منابع: 

64. Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining, Introduction to Linear 
Regression Analysis, 5th Edition, 2012, Wiley, ISBN: 978-0-470-54281-1 

65. Applied Linear Statistical Models, Neter, Wasserman. 
66. Richard A. Johnson, Dean W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th 

ed, 2013, Pearson, ISBN: 1292037571, 9781292037578 
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 تحلیل آماری چند متغیره

Multivariate Statistical Analysis 

 

  تعداد ساعت 3 عداد واحدت IE5910 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مبانی تحلیل آماری چند متغیره

 رئوس مطالب:

مقدمه ای بر جبر خطی، متغیرهای تصادفی در فضای چند متغیره، نمونه گیری تصادفی در فضای چند متغیره، مقادیر 

ره و استنباط آماری درباره بردار میانگین و ماتریس کواریانس، مقایسه بردار ویژه و بردار ویژه، توزیع نرمال چند متغی

میانگین چند جمعیت چند متغیره، تحلیل مؤلفه های اصلی، تحلیل فاکتورها، تحلیل دسته بندی و اختصاص، تحلیل 

 خوشه ای.

 فهرست منابع:

1- Richard A. Johnson, Dean W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th 

ed, 2013, Pearson, ISBN: 1292037571, 9781292037578 
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 های زمانیپیش بینی و آنالیز سری

Forecasting and Time Series Analysis 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5909 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های زمانیسریآنالیز آشنایی با پیش بینی و 

 رئوس مطالب:

ریف مسئله پیش بینی، روش های مقدمه ای بر سیستم های پیش بینی، طبیعت و موارد استفاده پیش بینی، تع

بینی، مدل های سری های زمانی و پیش بینی با آنها، معیار کارایی، مالحظات و بررسی ها در طرح سیستم، تجزیه پیش

برگشت خطی چندگانه )چند متغیره(، حداقل مربعات وزنی، میانگین متحرک و  و تحلیل برگشت، برگشت خطی ساده،

روش های مربوطه، فرآیند ثابت، فرآیند روند خطی و هموار کننده های غیر خطی، روش های هموارسازی نمایی، فرآیند 

کمترین مربعات، کمترین  ثابت، فرآیند روند خطی، هموارسازی درجه باالتر و توسعه هموارسازی دوگانه به وسیله معیار

یر، مدل فصلی مربعات وزنی و هموارسازی مستقیم، مدلهای هموارسازی برای داده های فصلی، مدل فصلی ضرب پذ

 ش بینی، فاصله های پیشگویی، تخمین مستقیم نقاطهای پریودی و جمعی، واریانس خطاهای پیجمع پذیر، پیش بینی

، تجزیه و تحلیل خطاهای پیش بینی، تخمین ارزش انتظاری پیش بینی، درصدی توزیع تقاضا، ترکیب پیش بینی ها

تخمین واریانسها، آزمون های عالمت تعقیب، مقادیر اولیه، پوشش و حذف مشاهدات، مدلهای اتورگرسیو میانگین 

، یمتحرک تلفیقی، فرآیند اتورگرسی، فرآیندهای میانگین متحرک، فرآیندهای اتورگرسیو میانگین متحرک ترکیب

فرآیندهای غیرایستا، مدل بندی سری زمانی، فرآیندهای فصلی، توابع انتقال، مدل های واسطه و سری های زمانی 

 چندگانه، روش های بیزی در پیش بینی. 

 فهرست منابع: 

1- Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Murat Kulahci, Introduction to Time 
Series Analysis and Forecasting, 2nd ed, 2015, Wiley, ISBN: 1118745116, 
9781118745113 

2- Time Series Analysis, Forecasting and Control. Box and Jenkins. 
3- Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series. Brown.  
4- Applied Time Series Analysis for Managerial Forecasting. Nelson. 
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 مهندسی ایمنی و تحلیل ریسک

Safety Engineering and Risk Analysis 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5606 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مدیریت و ارزیابی ریسک و تئوری پایایی

 رئوس مطالب:

ی بر تئوری پایایی )مهندسی پایایی، پایایی سیستم، درخت های مقدمه ای بر مدیریت و ارزیابی ریسک، مقدمه ا

پیشامد و خطا، دیاگرام های بلوکی و غیره(، تئوری تصمیم گیری )تحلیل تصمیم، درخت تصمیم، تئوری مطلوبیت و 

 ،غیره(، ابزارهای تحلیل ریسک )توابع متغیرهای تصادفی، توابع گشتاورها، تقریب های سریهای تیلور، تئوری صف

 فرآیندهای مارکوف، برآوردهای آماری و تحلیل داده ها و غیره(، روش های شبیه سازی.

 فهرست منابع: 
 

1- D.L. Grosh (1989), “Primer of Reliability Theory, Jhon Wiley and Sons. 
2- Charles O.Smith(1976), “Introduction to Reliability in Design” , McGraw Hill. 
3- Mohammad Modarres, Mark Kaminskiy, Vasility Krivtsov (2009), 2nd ed., 

“Reliability  Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide”, CRC Press. 
4- Mohammad Modarres(2006) , “Risk Analysis Engineering: Techniques, Tools, and 

Trends”,Taylor & Francis. 
5- Gordon A.Fenton, D.V. Griffiths (2008), “Risk Assessment in Geotechnical 

Engineering” ,John Wiley and Sons. 
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 مدیریت خدمات و پشتیبانی محصول

Product Support and Service Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5607 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

ان با موازین اولیه مدیریت سرویس و پشتیبانی  محصول و ارتباط آن با تعمیر و نگداری است . دانشجویان آشنائی دانشجوی

مدیریت سرویس و کاربرد آن را فرا می گیرند. آنها یاد می گیرند که کی ، کجا، چه نوع و چگونه  فرآیند سرویس و 

کمک کند. آنها هم چنین می آموزند که چگونه باید پیش پشتیبانی محصول می تواند به استفاده بهینه از منابع موجود 

 بینی و محاسبه تعداد لوازم یدکی و موجودی انبار ، لوجستیک و پشتیبانی را بنمایند.
 رئوس مطالب:

 (PS) مفهوم مدیریت سرویس و پشتیبانی محصول  -1

 PS اهمیت و انواع  -2

 مدیریت مواد  -3

 پیش بینی لوازم یدکی  -4

 محاسبه لوازم یدکی -5

 یریت موجودی انبار لوازم یدکی مد -6

 پیش بینی پشتیبانی محصول و نیازمندی های تعمیراتی  -7

 نقش سرویس و نگهداری در اقتصاد -8

 سرویس راهبرد -9

 راه حل های کامل  -10

 سرویس و فن آوری اطالعات  -11

 کیفیت سرویس و ارائه  -12

 امکانات پشتیبانی محصول  -13

 :فهرست منابع

1- Production Spare Parts: Optimizing the Mro Inventory Asset, Eugene Moncrief 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Eugene%20Moncrief&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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2- Implementing service and support management processes: a practical guide By Van 
Haren Publishing, HDI,2005 

3- Maintainability: A Key to Effective Serviceability and Maintenance Management  By 
Benjamin S. Blanchard, Dinesh C. Verma, Elmer L. Peterson, 1995 
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 مهندسی فاکتورهای انسانی

Human Factors Engineering 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5918 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مفاهیم و اصول مهندسی فاکتورهای انسانی

 رئوس مطالب:

اصول و شرایط طراحی ابزاریابی )ثابت و متحرک( عامل رانش و حرکت، نقش طراحی صحیح ابزاریابی در انجام کار و 

درس، ضایعات اکتسابی، تقسیم بندی کارهای بدنی، سنجش توانایی های انسان در مقابل جلوگیری از خستگی های زو

کار )سن، جنسیت، شغل، محیط، فاکتورهای شخصی، عادت و پذیرش فیزیولوژیکی و اجتماعی(، اندازه گیری گرمای 

ضایعات فیزیکی محیط )روش فیزیولوژیکی، روش میزان تعرق(، طراحی محیط کار در مبارزه با خستگی زودرس، 

ها(، انتخاب رنگ و اکتسابی و تنوع و تأثیرات روانی آن، دستگاه های اندازه گیری )انتخاب، جایگاه، طراحی، نمایش

حرفه )لباس محیط ابزار، دستگاه ها و محصول(، مدل های تصمیم گیری در مورد طراحی سیستم ها، آرایش ماشین 

 جایگاه ربات در صنعت )جایگزین، کارهای سنگین و طاقت فرسا(.  آالت، آرایش افزاد محیط کار )چرخش کار(،

 فهرست منابع: 

1- Christopher D. Wickens, John Lee, Yili D. Liu, Sallie Gordon-Becker, Introduction to 
Human Factors Engineering, 2dn ed, 2013, Pearson, ISBN 129203551X, 
9781292035512 

2- The biomechanical basis of Ergonomics, E.R. Tichauer, John Wiley, 1992 
3- Human Factors in Engineering and Design, McCormik, McGrawhill, 1993. 
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 نگهداری و تعمیرات پایائی محور

Reliability Centered Maintenance 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5608 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 داف کلی درس:اه

آشنائی با مفاهیم هزینه سیکل عمر در مهندسی نگهداری و تعمیرات . دانشجویان قادر خواهند شد که هزینه های کل 

را محاسبه و ارزیابی نمایند . آنها یاد می گیرند که چگونه هزینه کل و نیازمندی های فرآیند را محاسبه و تخمین 

ارزیابی اقتصادی برای بهترین تصمیم گیری و آنالیز ریسک یاد گرفته می  بزنند. دراین درس هم چنین بهترین روش

 شود .

 رئوس مطالب:

 بیان اهداف نگهداری و تعمیرات و توجیه حفظ عملکرد سیستم با کمترین منابع در قالب -1

 محدودیت های سیستم به عنوان هدف اصلی. 

-اقدام  ، جستجوی شکست  ،شکست-اقدام  وضعیت -تقسیم بندی عملیات نگهداری و تعمیرات در چهار گروه: زمان -2

 اقدام  و شرایط استفاده از هر کدام از آنها.

شرح مختصر پایائی ، شرح روش تجزیه و تحلیل حالت های شکست و اثر های آن  به عنوان ابزار اصلی روش نگهداری  -3

 و تعمیرات پایائی محور  

 ات پایائی محور. شرح روشهای ساده شده   برای موارد خاص.شرح قدمهای اصلی در پیاده سازی نگهداری و تعمیر -4

 سنجش کارآئی و بازنگری روش طراحی شده نگهداری و تعمیرات در طول زمان. -5

 تاکید بر استفاده از نرم افزار کامپیوتری در طراحی    و ویژگی های کلی ای که نرم افزار باید دارا باشد. -6

 سیستمها و ماشین آالتنقش تحلیل ریشه ای در افزایش پایایی  -7

 تعریف دقیق مشکل -8

 شرح اهمیت مشکل -9

 تشکیل نمودار واقعیت و مستند کردن آن با مدارک و شواهد -10

 ارایه راه حل های اثر بخش برای جلوگیری از حادثه -11

 قدمهای اصلی پیاده سازی راه حل -12
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 :فهرست منابع

67. Reliability Centered Maintenance (RCM) , John Moubray, second edition Appolo 
Root Cause Analysis: A new way of thinking, Dean L. Gano, 2008 
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 مدیریت تولید و عملیات

Production and Operations Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5609 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با کلیات برنامه ریزی تولید 

 رئوس مطالب:

 فرآیند تولید، انتخاب تکنولوژی تولید(، تعریف راهبردتولید محصول،  راهبردکلیات برنامه ریزی تولید ) -1

عوامل مدیریت تولید و موجودی )برنامه ریزی، طول دوره برنامه ریزی، برنامه ریزی بلند مدت، میان 

 مدت و کوتاه مدت( 

ه ریزی مالی، برنامه ریزی ساخت، برنامه ریزی منابع مورد برنامه ریزی بلند مدت )پیش بینی، برنام -2

 نیاز(.

برنامه ریزی میان مدت )مدیریت تقاضا، برنامه ریزی توزیع و حمل و نقل، برنامه ریزی مواد مورد نیاز  -3

 و برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز و تعیین گلوگاه های ظرفیتی(.

ی، برنامه ریزی و کنترل داده و ستاده، کنترل فعالیت برنامه ریزی کوتاه مدت )زمانبندی مونتاژ نهای -4

، کنترل تولید جامع و تعمیرات پیشگیری(. JITهای تولید برنامه ریزی و کنترل خرید، کنترل پروژه، 

 برنامه ریزی سلسله مراتبی )تعریف، مدلسازی و بررسی مورد خاص(.

 

 فهرست منابع: 
1- An Integrated Production, Distribution and Inventory Planning System, Glover Fred. 
2- A Reformulation of the Aggregate Planning Problem, Schroe Der& Larson. 
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 مدیریت نوآوری و فناوری

Innovation and Technology Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5926 کد درس

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با اصول پایه ای در مدیریت و فرایندهای نوآوری و فناوری

 رئوس مطالب:

 اصول پایه ای در مدیریت فناوری؛ نوآوری و ابداع  .85

 ارزیابی کمی و کیفی فناوری  .86

 سیاست گذاری ؛انتقال و کاربرد فناوری  .87

 فرآیند توسعه فناوری   .88

 فرآیند نوآوری و خالقیت   .89

 ه دانش فنی تعیین قیمت عناصر متشکل  .90

 نحوه حفاظت و حمایت از مالکیت های معنوی   .91

 پارک ها و شهرک های علمی و تحقیقاتی و مراکز رشد   .92

 ارزیابی عملکرد واحد های فناوری  .93

 فهرست منابع:

68. Innovation Management: Strategies, Implementation, and Profits by Allan Afuah 
,Oxford University Press, USA; 2nd edition (2002) 
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 نظریه فازی و کاربردهای آن

Fuzzy Set Theory and Applications 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5924 کد درس

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با نظزیه فازی و کاربردهای آن.

 رئوس مطالب:

 :تعریف اولیه -1

 آن، اصل تعمیم، اعداد فازی و محاسبات آنها، رابطه فازی، گراف فازی، منطق فازی. های فازی و عملگرهایمجموعه-2

 روشهای برنامه ریزی خطی فازی )با اهداف فازی، با محدودیت های فازی، مدل متقارن، و با اعداد فازی(-3

 تصمیم گیری با پارامترهای فازی، تصمیم گیری گروهی فازی، برنامه ریزی پویای فازی.-4

 :اربردهاک-5

 حمل و نقل، جایابی، برنامه ریزی تولید، سیستم های خبره.-6
 

 فهرست منابع: 
1- Laécio Carvalho de Barros, Rodney Carlos Bassanezi, Weldon Alexander Lodwick, A 

First Course in Fuzzy Logic, Fuzzy Dynamical Systems, and Biomathematics: Theory 
and Applications, 2017, Springer, ISBN: 978-3-662-53324-6, 978-3-662-53322-2 

2- Iwona Skalna, Bogdan Rębiasz, Bartłomiej Gaweł, Beata Basiura, Jerzy Duda, Janusz 
Opiła, Tomasz Pełech-Pilichowski, Advances in Fuzzy Decision Making: Theory and 
Practice, 2015, Springer, ISBN: 978-3-319-26492-9, 978-3-319-26494-3 

3- Zimmermann H.J., Fuzzy Sets Theory and its Application, McGraw hill 1991. 
4- Zimmermann H.J., Fuzzy Sets , Decision Making and Expert Systems, McGraw hill 

1987. 
5- Lai & Hwang, Fuzzy Mathematical Programming, Mchill, 1992. 
6- Lai & Hwang, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making, Printice hall, 1992. 
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 مدیریت عملیات خدماتی

Service Operations Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5927 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 جش و مدیریت خدماتهای سنها و مدلراهبردآشنایی با مدیریت خدمات و 

 رئوس مطالب:

 نقش خدمات در جامعه و اقتصاد .1

 های عملیاتی در مدیریت  خدمات راهبرد .2

 مدلهای سنجش کیفیت در خدمات  .3

 مدلهای چیدمان و محل عرضه خدمات  .4

 مدیریت عرضه و تقاضای خدمات  .5

 مدیریت خطوط انتظار در سیستمهای خدماتی .6

 مدیریت زنجیره عرضه خدمات  .7

 وردی در سیستم های خدمات شهریمطالعات م .8

 :فهرست منابع

1- Service Management: Operations, Strategy, Information Technology by James A. 
Fitzsimmons and Mona J. Fitzsimmons, 2005, Fifth Edition, McGraw Hill 

2- Successful Service Operations Management by Metters, King-Metters, Pullman and 
Walton, 2006, Thomson Learning. 
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 مدیریت مالی

Financial Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5928 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های تجزیه و تحلیل مالیآشنایی با روش

 رئوس مطالب:

 مطالعه صورت وضعیت های مالی .1

 تجزیه و تحلیل مالی  .2

 کارای و نسبتهای هرمی .3

 برنامه ریزی سود و زیان منابع مالی .4

 بررسی منابع و مصارف جریان نقدی  .5

 برنامه ریزی و کنترل مالی  .6

 تحلیل نقطه سربسر  .7

 کنترل هزینه های باالسری  .8

 تصمیم گیری در مورد مخارج اضافی .9

 :فهرست منابع

69. Financial Management: Theory and Practice by  E.G. Brigham et.al., Thompson, 
2008.  

70. Fundamentals  of Financial Management by Houston et.al.,2007.  
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 سازیسازی و بهینهسازی کامپیوتری، مدلشبیه

Computer Simulation, Modeling & Optimization 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5912 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 درس: اهداف کلی

 های شبیه سازی کامپیوتری سیستم های عمومی صنعتی و لجستیکی است.فراهم آوردن درکی عمیق از تکنیک هدف این درس،

 رئوس مطالب:

تشریح کامل و جامع جنبه های مهم یک مطالعه شبیه سازی شامل مدلسازی، نرم افزار شبیه سازی، صحه گذاری و 

 شبیه سازی. هایه و تحلیل و طراحی آماری آزمایشتجزیاعتباردهی مدل، مدل سازی ورودی ها، 

 دینامیک سیستم و تکنیک های مدلسازی

 تعریف سیستم، متغیرهای سیستم، فرموله کردن مسئله، شبیه سازی گسسته پیشامد

 شبیه سازی زنجیره تامین وتصمیم سازی با استفاده از شبیه سازی

 (Risk Pooling)ر شالق چرمی، ادغام ریسک ارزش اطالعات، تغییر پذیری زنجیره تامین، اث

 احتماالت پایه، نئوری صف، مسائل چند مرحله ای و چند سرویس دهنده

 مدلسازی رایانه ای و آزمایش آن

طراحی مدل، تست، تصدیق و اعتباردهی، رویکردهای جایگزین برای مدلسازی کامپیوتری، نقش طراحی آزمایشها، 

 یل، تشخیص شرایط بهینه در سناریوهای مختلف سیستمهای لجستیکی.رویکرد طراحی، طرح های فاکتور

 استفاده از شبیه سازی برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای صنعتی

 بهینه سازی، مقایسه سیستم، فن تجزیه و تحلیل سیستم، ابزارهای صنعتی مفید

 شبیه سازی سیستمهای لجستیکی

بارگیری  (Machin setup)سازی ماشین تولید نظیر آمادههای لجستیک سازی سیستمهای شبیهتکنیک

 Transfer)های انتقال ، ماشین(Rework and scrap)کاری و ضایعات ، دوباره(Machineloading)ماشین

mechines) ها، وسایل نقلیه، کاروسلها، نقل و جابه جایی مواد نظیر نقالههای شبیه سازی حمل و تکنیکAGV ها و

 هاربات

، کارخانه های خدمات، خدمات ها نظیر بانک، فروشگاه های خرده فروشییک های شبیه سازی سایر سیستمتکن

 ای، مراکز توزیع، سرویس های تحویل و سرویس های حمل و نقل.حرفه
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 فهرست منابع:

1. Simulation Modeling & Analysis ; Averill Law, 5th ed., McGraw-Hill, 2015, ISBN10: 
0073401323, ISBN13: 9780073401324 

2. Devid Simcho-Levi, Philip Kaminsky, Designing and Management the Supply Chain, 2nd 
Edition, MCGraw-Hill, 2003. 

3. Kelton, W.D., LAW, A.M., Simulation Modeling and analysis, MCGraw-Hill, 2000. 
4. Pidd, M. Computer modeling for Discrete Simulation, Wiley, 1989. 
5. Barry Render, Ralph M. Stair, JR. Micheal E. Hanna, Quantitative Analysis for 

Management, 9th Edition, 2006. 
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 بندی پروژهبرنامه ریزی و زمان

Project Planning and Scheduling 

 

  ساعت تعداد 3 تعداد واحد IE5908 کد درس

 خابیانت تخصصی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی و مدیریت پروژهآشنایی با اصول برنامه
 رئوس مطالب:

 مقدمه ای بر مدیریت پروژه و مشخص کردن جایگاه زمانبندی پروژه در بحث مدیریت پروژه ها -1

 مقدمه ای بر مدیریت پروژه و مثال هایی از کاربرد های نمونه آن در چند پروژه   -2

 د معرفی استاندارد ها موجو -3

 فرایند های شروع پروژه -4

 فرایندهای برنامه ریزی پروژه -5

 فرایند های اجرای پروژه -6

 فرایندهای اختتام پروژه -7

 مدیریت برنامه -8

 مدیریت سبد پروژه ها -9

 های بلوغ در مدیریت پروژهمدل -10

 دسته بندی مسائل زمانبندی پروژه و ادبیات سه قسمتی )مزایا و معایب آن(  -11

 انواع شبکه های پروژه -12

 ی مسائل مرجع برای آزمایش در زمانبندی پروژه معرف -13

 :فهرست منابع

1- Project Management Body of Knowledge Guide 2004, (PMBOK), PMI The Project 
Management Institute (www.pmi.org)  

2- Mantel S., Meredith J. Core Concepts in Project Management, Willey, 2005  
3- Harold Kerzner, project management, A Systems Approach to Planning, Scheduling 

and Control  (7th Edition), Willey, 2004. 



 

341 

 های اطالعاتی در نت و مهندسی ایمنیسیستم

Maintenance and Safety Information Systems 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5908 کد درس

 انتخابی تخصصی نوع درس

 اهداف کلی درس:

پردازد و در قسمت دوم درس اصول های اطالعاتی تعمیر و نگهداری میدر بخش اول درس اصول اولیه سیستم 

 شود.نعتی آنها به دانشجویان ارائه میمهندسی ایمنی ، اهمیت و کاربرد ص

 رئوس مطالب:

 بازنگری اصول سیستم های اطالعاتی -1

 نگهداری اطالعات به عنوان هسته اصلی تعمیر و -2

 و محیط کاری مدیریت نگهداری MISسناریو های تلفیقی  -3

 MIS مدل های  -4

 برای اندازه گیری معیارهای عملکرد و تصمیم گیری MIS تلفیق مدل های  -5

 در تعمیر و نگهداری  (ICT) استفاده از اطالعات تکنولوژی اطالعات  -6

 e-maintenance کی پایگاه داده های تعمیر ونگهداری و تعمیر و نگهداری الکترونی -7

 مهندسی ایمنی در تعمیر و نگهداری -8

 در مهندسی ایمنی MIS کاربرد  -9

 

 :فهرست منابع

71. Maclean Hunter, Maintenance management information systems,1985 
72. Terry Wireman, Computerized Maintenance Management Systems, 1994 
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 فرآیندهای احتمالی

Stochastic Processes 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5914 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 رئوس مطالب:

 معرفی فرآیندهای تصادفی )استوکاستیک( و طبقه بندی آنها. -1

 ن.فرآیندهای مرکب و غیرهمگن پواس -فرآیند پواسن -2

پذیری، رابطه والد، قضایای حدی، کاربرد فرآیندهای ، معادله کلی تجدید(Renewal Process)فرآیندهای تجدیدپذیر  -3

 تجدیدپذیر در مسائل مختلف.

زنجیره های مارکوف، طبقه بندی آنها برحسب حالت های مختلف، قضایای حدی حالتهای گذرا و پایدار، کاربرد زنجیره  -4

 های مارکوف در مسائل مختلف.

 ای تجدید پذیر، کاربرد آن با مهندسی صنایع.زنجیره های مارکوف با زمان پیوسته، ارتباط با فرآینده -5

 مدلهای بهینه سازی در سیستم های مارکوفی. -6

 Wiener)مدلهای بهینه سازی احتمالی با زمان پیوسته، فرآیند وینر  (Brownian Motion)حرکت براونی  -7

Process) .و کاربرد آن در بهینه سازی 

 فهرست منابع: 

73. Ross. S.M. Applied Probablity Models With Optimization Applications, Holden, 
1970.  
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 وریکیفیت و بهره در منتخب مباحث

Selected Topics in Quality and Productivity 

 

 کد درس
IE5698 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

در سطح کارشناسی ارشد که در فهرست دروس ی ورو بهره تیفیکآشنایی با یکی از دروس جدید و نوظهور در زمینه 

هدف این درس آن است که به دانشجویان بیاموزد چگونه  تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع آورده نشده است.

 بکار آید.ی ورو بهره تیفیکدر گسترش و عمق بخشی به کاربردهای تواند موضوع درس می

 رئوس مطالب:

های ها و اطالعات روز؛ منافع و ارزشف پایه آن؛ اهمیت و ضرورت موضوع مستند به دادهآشنایی با موضوع و تعاری

ای، و جهانی؛ سابقه و سیر تطور موضوع؛ آشنایی با مراکز علمی، موضوع درس برای مردم و جوامع در سطح ملی، منطقه

های افزارها و فناورییات موضوع؛ نرمها و جزئبندیها، و افراد شاخص علمی مرتبط با موضوع؛ انواع دستهگردهمایی

 ها.ها؛ بررسی و نقد روشسازی آنهای علمی و چگونگی بکارگیری و پیادهها و تکنیکمرتبط؛ روش

 و همچنیناد با تجربه در این زمینه هستند در ضمن گذراندن این درس، دانشجویان موظف به تحقیق و مصاحبه با افر

 .ده مطالعه موردی ارائه دهندش هبایست برای عناوین دادمی

 :فهرست منابع

 های مرتبط منتشر شده در پنج سال اخیر،کتاب -5

 المللی مرتبط،های ملی و بینمجموعه مقاالت گردهمایی -6

 مقاالت علمی مرتبط منتشر شده در نشریات معتبر، -7

 ای.می و مشاورهالمللی و مؤسسات معتبر علهای ملی و بینهای مرتبط منتشر شده توسط سازمانگزارش -8
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 1 یورو بهره تیفیک در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Quality and Productivity 1 

 

 کد درس
IE6698 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبرادانشجویان را درس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که 

 کند به چالشتمرکز میی ورو بهره تیفیکاز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

 کشد.می

 

 رئوس مطالب:

ز ا. پردازندمیی ورو بهره تیفیکمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیارهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزهر دانشجو 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحث هایسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یسال اخمرتبط منتشر شده در پنج  یهاکتاب -1
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 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4

6. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 2 یورو بهره تیفیک در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Quality and Productivity 2 

 

 کد درس
IE6699 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 ی درس:اهداف کل

 یبرادرس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

 کند به چالشتمرکز میی ورو بهره تیفیکاز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

باشد، یا آن که به یک  1ی ورو بهره تیفیکدر  شرفتهیمباحث پباحث درس تواند در ادامه مکشد. مباحث این درس میمی

 موضوع مستقل و متفاوت دیگر اختصاص یابد.

 

 رئوس مطالب:

از . پردازندمیی ورو بهره تیفیکمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیارهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیشد که به تجزخواسته خواهد هر دانشجو 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد درس مدیریت و هدایت( ان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع



 

347 

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییت گردهمامجموعه مقاال -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4

6. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 1 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 1 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6997 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 2سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 لی درس:اهداف ک

تعیین شده و مورد تأیید استاد راهنمای  موضوع کلی رساله دکتراآماده سازی دانشجوی دکترا در انجام پژوهش بر روی 

 اصلی دانشجو.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در اولین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع بر روی موضوع رساله اصلی وی، اخذ می

دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، ضرورت دارد در هر مراجعه 

 ، و رهنمودهای وی را دریافت و تبعیت کند.دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده

آوری کافی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در گزارشی مکتوب در این درس دانشجو به جمع

ستاد ر اهای علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در اختیاها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلنتایج بررسی

 گذارد.راهنما می

 روش ارزیابی:
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پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد 

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  بی مستمر ارزشیا

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 2 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 2 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6998 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 پیشرفتهو کارگاه محاسبات  1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

هدایت دانشجوی دکترا در عمق دهی به پژوهش بر روی موضوع مشخص تر رساله دکترا، تعیین عنوان پیشنهادی رساله، 

 و آماده سازی دانشجو برای تهیه طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا.

 شرح چگونگی:

سال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای این درس به صورت مستقل و انفرادی در دومین نیم

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع عمقی و دقیق تر بر روی اصلی وی، اخذ می

تا، . در این راستر رساله دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشدموضوع مشخص

ضرورت دارد در هر مراجعه دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و 

 تبعیت کند.

آوری و به روزرسانی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در در این درس دانشجو به ادامه جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلنتایج بررسی گزارشی مکتوب

و  هانقدها و تحلیل ضروری است در گزارش عالوه بر مرور منابع پژوهشی )از گذشته تاحال( وگذارد. اختیار استاد راهنما می

 و چارچوب طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا گنجانده شود. عنوان پیشنهادی رساله،های علمی، یافته



 

351 

 روش ارزیابی:

پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد 

 دانشکده است. یته تحصیالت تکمیلیشورا/کم راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 شرفتهیپ محاسبات کارگاه

Advanced Computing Workshop 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6999 کد درس

 ی دکتراتخصصی انتخاب نوع درس

 2و  سمینار دکترا  1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

 توانمندسازی و افزایش مهارت های محاسباتی پیشرفته دانشجو به منظور بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش رساله دکترا.

 شرح چگونگی:

ل اول، دوم و یا سوم تحصیل توسط دانشجوی این درس به صورت مستقل و انفرادی و یا گروهی در یکی از سه نیمسا

های محاسباتی شود. در این درس دانشجو در طول نیمسال با ابزارها و مهارتدکترا، با نظر استاد راهنمای اصلی وی، اخذ می

ین تعیو کامپیوتری پیشرفته به تناسب نیاز و ضرورت )از میان رئوس مطالب و یا ابزارها و مهارت هائی که استاد راهنما 

 آورد.کند( آشنا شده و قابلیت بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش را بدست میمی

 رئوس مطالب:

 Python ،Matlab ،Rافزارهای محاسباتی، آماری، تخصصی نظیر نرم

 Anylogic ،Simul8 ،FlexSim ،NetLogoسازی همانند َافزارهای شبیهنرم

 CPLEX ،Gurobi ،COIN-ORیابی از قبیل افزارهای بهینهنرم

 های شبکه عصبی، فراابتکاری )همانند ژنتیک، کلونی مورچگان، الهام گرفته از طبیعت(افزارهای مربوط به الگوریتمنرم
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 (، محاسبات ابریHigh Performance Computingهای استفاده از محاسبات سریع )فراگیری مهارت

 Gephi ،Pajek ،NodeXL ،Cytoscapeهای پیچیده و اجتماعی نظیر افزارهای شبکهنرم

 QGIS( نظیر GISهای اطالعات جغرافیائی )افزارهای سیستمنرم

 افزار پیشرفته مربوط به نیاز پژوهشی دانشجوهر نرم

 فهرست منابع:

 افزارهامنابع آموزشی و راهنماهای مربوط به هریک از نرم
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 سيالبس دروس

 مديريت پروژه

 

 



 

355 

 اقتصاد مهندسی

Engineering Economics 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4903 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با اصول و مفاهیم اقتصاد مهندسی

 رئوس مطالب:

ئله با حل چند مس –فرمولهای بهره  -مبحث تعادل -گیری و تعاریف مربوط به اقتصاد مهندسی و آلترناتیوتصمیم فرایند

های سالیانه، مقایسه ارزش فعلی، محاسبه نرخ مقایسه آلترناتیو به روشهای )مقایسه هزینه -از فرمولهای بهرهاستفاده 

بهره، نسبت منافع به مخارج(، رابطه اقتصاد مهندسی و استهالک، مباحثی در حداقل نرخ بهره قابل قبول، مقایسه 

 کاربرد احتمال در اقتصاد مهندسی. آلترناتیوهای چندگانه، آنالیز حساسیت در اقتصاد مهندسی،

 فهرست منابع:

 دکتر سیدمحمد سیدحسینی، اقتصاد مهندسی -1

 دکتر محمدمهدی اسکونژاد ،اقتصاد مهندسی یا ارزیابی طرحهای اقتصادی -2

 ژوبین غیور ،مهندسی و اقتصاد مهندسی -3

4- Chan S Park, Contemporary engineering economics, 6th ed, 2015, Prentice Hall, ISBN: 
0-13-187628-7, 9780131876286, 9780132436540, 013243654X 

5- Engineering Economy By: Gerand W. Smith 
6- Engineering Economy By: H.G Thuesen , W.S.Febrychy and J.G. Thuesen 
7- Principle of Engineering Economy By: Granc.EL , W.G Ireson 
8- Engineering Economys LT.Blank and A.J. Tarquin 
9- Engineering Economic, J.L.Riggs and T.M West 
10- Economic Analysis for Engineers and Managers 
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 تحقیق در عملیات

Operations Research 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4902 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با تحقیق در عملیات

 وس مطالب:رئ

 مدلسازی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی.  -9

 روش سیمپلکس برای حل مسائل برنامه ریزی خطی.  -10

 بزرگ و دو فاز.  Mروشهای  -11

 نظریه دوگانگی. -12

 روش حل مسائل برنامه ریزی خطی کران دار.  -13

 تجزیه و تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری.  -14

 برنامه ریزی حمل و نقل و روش حل آن. -15

 برنامه ریزی عدد صحیح و روشهای صفحات برش و شاخه و کران.  -16

 

 :فهرست منابع

 

1. Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th ed, 2004, 
Duxbury Pres, ISBN: 0534380581, 9780534380588. 

2.  Linear Programming and Network Flows, 4th edition, M. Bazaraa et al., John Wiley, 
2010. 

3. Introduction to Operations Research, 9th edition, F.S. Hillier and G.J. Liberman, 
MacGraw- Hill, 2010 

4. Operations Research: An Introduction, 8th edition, H.A. Taha, Prentice Hall, 2006. 
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 ریزی و مدیریت پروژهبرنامه

Project Planning and Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE4700 کد درس

 جبرانی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مدیریت پروژه و استانداردهای موجود

 رئوس مطالب:

 ها پروژه تیریمد بحث در پروژه یزمانبند گاهیجا کردن مشخص و پروژه تیریمد بر یا مقدمه -1

   پروژه چند در آن نمونه یها کاربرد از ییها مثال و پروژه تیریمد بر یا مقدمه -2

  موجود ها استاندارد یمعرف -3

 پروژه شروع یها ندیفرا -4

 پروژه یزیر برنامه یندهایفرا -5

 پروژه یاجرا یها ندیفرا -6

 پروژه اختتام یندهایفرا -7

 برنامه تیریمد -8

 ها پروژه سبد تیریمد -9

 پروژه تیریمد در بلوغ یمدلها -10

  (آن بیمعا و ایمزا) یقسمت سه اتیادب و پروژه یزمانبند مسائل یبند دسته -11

 پروژه یها شبکه انواع -12

  پروژه یزمانبند در شیآزما یبرا مرجع مسائل یمعرف -13
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 :فهرست منابع

 

1- Project Management Body of Knowledge Guide 2004, (PMBOK), PMI The Project 
Management Institute (www.pmi.org)  

2- Mantel S., Meredith J. Core Concepts in Project Management, Willey, 2005 
3- Harold Kerzner, project management, A Systems Approach to Planning, 

Scheduling and Control  (7th Edition), Willey, 2004 
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 پروژه تیریمد یاستانداردها

Project Management Standards 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5700 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه.

 رئوس مطالب:

 پروژه تیریمد به مربوط یکاربردها و فیتعار -1

  محور پروژه یسازمانها -2

 پروژه ارکان فیتعر -3

 پروژه تیریمد یندهایفرآ -4

  پروژه تیریمد یها یمتدولوژ -5

 پروزه تیریمد یساز ادهیپ و یسازمانده -6

  Prince یراهنما یبررس -7

 PMBOK استاندارد یبررس -8

  پروژه تیریمد در یا حرفه مدارک یبررس -9

  موجود یافزارها نرم سهیمقا و یمعرف -10

  کاربردها و هامثال -11

 یوتریکامپ یها برنامه -12

 

 :فهرست منابع

1- A Guide to the Project Management Body Of Knowledge(PMBOK);2008 
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 پروژه بندیزمان و یزیر برنامه

Project Planning and Scheduling 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5908 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 موجود یاستانداردها و پروژه تیریمد با ییآشنا

 رئوس مطالب:

 ها پروژه تیریمد بحث در پروژه یزمانبند گاهیجا کردن مشخص و پروژه تیریمد بر یا مقدمه -1

   پروژه چند در آن نمونه یها کاربرد از ییها مثال و پروژه تیریمد بر یا مقدمه -2

  موجود ها استاندارد یمعرف -3

 پروژه شروع یها ندیفرا -4

 پروژه یزیر برنامه یندهایفرا -5

 پروژه یاجرا یها ندیفرا -6

 پروژه اختتام یندهایفرا -7

 برنامه تیریمد -8

 ها هپروژ سبد تیریمد -9

 پروژه تیریمد در بلوغ یمدلها -10

  (آن بیمعا و ایمزا) یقسمت سه اتیادب و پروژه یزمانبند مسائل یبند دسته -11

 پروژه یها شبکه انواع -12

  پروژه یزمانبند در شیآزما یبرا مرجع مسائل یمعرف -13

 :فهرست منابع

1- Project Management Body of Knowledge Guide 2004, (PMBOK), PMI The Project 
Management Institute (www.pmi.org)  

2- Mantel S., Meredith J. Core Concepts in Project Management, Willey, 2005 
3- Harold Kerzner, project management, A Systems Approach to Planning, 

Scheduling and Control  (7th Edition), Willey, 2004 
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 پروژه نهیهز کنترل و یمال تیریمد

Project Costs and Financial Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5701 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 .پروژه نهیو کنترل هز یمال تیریمدآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 مدیریت تامین مالی در  پروژه -1

 روشهای تعیین نیازهای مالی پروژه 

 ن منابع مالی و زمانبندی تامین پروژه رویه های تامی 

 نمودارهای جریان نقدی پروژه 

 انواع مشارکتهای مالی و حقوقی 

  رویه های ثبت صورت وضعیتها–invoices  - LCs  

 آشنایی با انواع تضمین ها و اعتبارات بانکی 

 رویه های مستند سازی اقدامات تامین مالی 

 مدیریت هزینه های پروژه -2

 هزینه های فعالیتهای پروژه رویه های برآورد 

 رویه های مرتبط با بودجه بندی پروژه 

 رویه های مرتبط با کنترل هزینه های پروژه 

 رویه های مرتبط با تخصیص منابع و تقویم منابع 

  آشنایی با تکنیکهای ارزش کسب شدهEased Value 

 آشنایی با رویه های تحلیل استعالمها و پیشنهادهای فنی و مالی 

  آشنایی با منحنی -با رویه های مدیریت مغایرتهاآشناییS هزینه های پروژه 

  آشنایی با انواع هزینه های مستقیم و غیرمستقیم پروژه 

 آشنایی با رویه  اقدامات اصالحی و درخواست های تغییر در هزینه های پروژه 

 ی وزن دهی، سیستم های تم هاها، سیسآشنایی با انواع نسبتهای مالی، فهرست بها، رویه های تعدیل نرخ

 گری، رتبه بندیغربال
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 آشنایی کالن با نرم افزارهای مرتبط با حوزه تامین مالی و مدیریت مالی هزینه های پروژه 

 گزارشهای مالی پروژه آشنایی با مستند سازی و تهیه و تنظیم 

 :فهرست منابع

54. Financial Management :Theory & Practices ,Eugene F. Brigham;2010 
 1379بختیاری، پرویز ، مالی مدیریت .55
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 پروژه سکیر لیتحل و تیریمد

Project management and risk analysis 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5702 کد درس

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مدیریت و تحلیل ریسک پروژه.

 رئوس مطالب:

 هتعریف عدم قطعیت ها در پروژ -1

 آشنایی با انواع روشها و رویه های تصمیم گیری -2

 معرفی ریسک -3

 ویژگی ها و تعریف ریسک -4

 عناصر و عوامل ریسک -5

 شناسایی و برنامه ریزی مدیریت ریسک های پروژه -6

 انواع ریسک های پروژه -7

 ک هاستحلیل کیفی ریسک های پروژه: ارزیابی احتمال و تاُثیر ریسک؛ ماتریس احتمال و تاّثیر؛ دسته بندی ری -8

 تصمیمتحلیل درخت تحلیل کمی ریسک های پروژه: تحلیل حساسیت ها؛ توزیع های احتمالی؛  -9

 رنامه ریزی واکنش به ریسکب -10

 راهبردهای اجتناب، انتقال و تعدیل برای ریسک های منفی -

 تسهیم و تقویت فرصتها –راهبردهای بهره برداری  -

 هراهبردهای پذیرش و واکنش اقتضایی به ریسک های پروژ -

 ایجاد ذخایر احتیاطی -

 رویه های نظارت و کنترل بر ریسک های پروژه -

 آشنایی کالن با نرم افزار های مرتبط با حوزه مدیریت ریسک در پروژه -

 آشنایی با رویه های مستند سازی ریسکهای پروژه  -

 نرم افزارهای مدیریت ریسک -11
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 :فهرست منابع

74. Identifying and Managing Project Risk , Tom Kendrick; 2009 
75. Project Risk Management :Processes ,Techniques and Insights , Chris 

Chapman;2003 
76. Managing Risk in Projects, David Hills; 2009 
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 پروژه مستندسازی و دانش مدیریت

Knowledge Management and Project Documentation 

 

اعتتعداد س 3 تعداد واحد IE5704 کد درس   

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مدیریت دانش و مستندسازی پروژه.

 رئوس مطالب:

 آشنایی با اصول و ادبیات کاربردی مدیریت دانش در حوزه مدیریت پروژه   -1

 بیان کلیات مدیریت دانش در عصر دانش محور -2

 آشنایی بادارایی های دانشی سازمانهای پروژه محور -3

 ف و اهمیت مدیریت دانش در سازمانهای پروژه ایاهدا -4

 آشنایی با دانش های آشکار و نهان در سازمان های پروژه محور -5

 آشنایی با انواع مدلهای مدیریت دانش -6

 روشهای برنامه ریزی و ایجاد سامانه مدیریت مستندسازی در پروژه -7

 تجربیات در پروژه هاآشنایی با انواع رویه های مستندسازی و یکپارچه سازی اطالعات و  -8

 آشنایی با رویه های نیازسنجی و جمع آوری اطالعات در پروژه -9

 آشنایی با رویه ها و فرآیندهای تحلیل و ارزیابی اطالعات در پروژه -10

 آشنایی با انواع رویه های طبقه بندی اسناد و مستندات در پروژه -11

 و الکترونیکی(آشنایی با انواع رویه های ذخیره سازی اسناد در پروژه )چاپی  -12

 :فهرست منابع

1- The knowledge management toolkit: practical techniques for building a knowledge 
management system, AmritTiwana, 2002 
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 پروژه یقراردادها مدیریت

Project Contracts Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5707 کد درس

 نتخابیتخصصی ا نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مباحث مدیریت قراردادهای پروژه.

 رئوس مطالب:

 پروژه در قرارداد انواع بندی طبقه قرارداد مدیریت تعریف  -1

 ها قرارداد انواع مقررات و قوانین -2

 پروژه قراردادهای در قیمت تعیین در ها قطعیت عدم مدیریت -3

 راردادق بودن محرمانه میزان و اختیارات انواع -4

 پروژه پیمانکاران با خارجی و داخلی همکاری و مشارکت های رویه -5

 خصوصی و عمومی استاندارد پیمانهای -6

 پروژه در تکنولوژی و خدمات -منابع خرید پیمانهای انواع -7

 کاال صیترخ ها، مالیات  ها، نامه بیمه ها، نامه ضمانت مناقصات، برگزاری با مرتبط مقررات و قوانین -8

 قرارداد با مرتبط پیوستهای و یراتتغی مدیریت -9

 ادعاها مدیریت و ریزی برنامه های رویه -10

 پروژه در احتمالی ادعاهای خصوص در راهبردی ریزی برنامه -11

  پروژه ادعاهای لیست تهیه های رویه -12

 پروژه ادعاهای تحلیل شاخصهای و معیارها -13

 پروژه پیمان محدوده کاهش و اضافه تمدید، بینی، پیش های رویه -14

 زمانبندی، لحاظ از)  پروژه ادعاهای به مربوط مدارک و اسناد بررسی جهت صالح ذی قانونی مراجع با اییآشن -15

 (پروژه در مصرفی منابع و عملکرد کیفیت، هزینه،

 پروژه در ادعاها و قراردادها  حوزه با مرتبط افزارهای نرم با کالن آشنایی -16

 پروژه در خسارات و ادعاها مستندسازی دستورالعملهای تدوین های رویه -17
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 :فهرست منابع

1- Contracting for Project Management  , Rodney Turner, 2003 
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 پروژه زیست محیط و ایمنی کیفیت، مدیریت

Quality Management, Safety and Project Environment 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5708 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 درس:اهداف کلی 

 پروژه زیست محیط و ایمنی کیفیت، مدیریتآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 پروژهبرنامه ریزی كیفیت در  -1

 آشنایی با استانداردهایکیفیت  -2

 آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کیفیت پروژه -3

 تدوین خط مشی ها و رویه ها، شاخص های کیفیت پروژه -4

 تضمین كیفیت -5

 م در کیفیت  پروژهرویه های ممیزی های الز -6

 مستند سازی اطالعات عملکردی و سوابق ممیزی های کیفیت -7

 كنترل كیفیت -8

 رویه های اندازه گیری های کنترل کیفیت و دستاوردهای پروژه -9

 مبانی و شاخصهای کنترل کیفیت پروژه-10

 ابزارهای مهندسی کیفیت-11

 تعریف قوانین و مقررات مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه-12

 در پروژه ها HSEالزامات و در پروژه ها  HSEدامنه کاربرد -13

 در پروژه ها HSEآشنایی با رویه های ممیزی و ارزیابی سیستم -14

 در پروژه ها HSEتکنیکهای تحلیل علل خطاها -15

 در پروژه ها HSEطرح ریزی و تدوین هدف های -16

 در پروژه ها HSEرویه های تدوین و برنامه ریزی -17

 در پروژه ها HSEبازنگری موارد مرتبط با رویه های پایش و -18

 در پروژه ها HSEنرم افزارهای مرتبط با -19
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 در پروژه ها HSEرویه های مستندسازی -20

 :فهرست منابع

1- Quality Management for Projects and Programs,Lewis , R. Ireland; 2007 
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 پروژه تامین زنجیره و لجستیک مدیریت

Project Logistics and Supply Chain Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5709 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 مدیریت لجستیک و زنجیره تامین پروژهآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 پروژه تداركات واحد سازماندهی های رویه و تداركات ریزی برنامه -1

 نیازسازی بازاریابی، بازار، در تحقیق روشهای با آشنایی و بازار شرایط -2

 ساخت یا خرید تحلیل و تجزیه -3

 سازندگان و كنندگان تامین شناسایی های رویه انتخاب -4

 پروژه درخواستهای مدیریت و ریزی برنامه -5

 پروژه تداركات موردنیاز های فرم انواع تهیه و طراحی های رویه -6

 پروژه تداركات حدوا در موردنیاز كمیسیونهای تشكیل و مستندسازی های رویه -7

 موردنیاز استعالمهای انواع گرفتن و بازار مدیریت های رویه -8

 مناقصات انواع برگزاری های رویه -9

  موردنیاز ضمانتهای انواع با آشنایی -10

 تایید مورد سازندگان و كنندگان تامین بانك تهیه های رویه با آشنایی -11

 هپروژ تداركات مدیریت در مذاكرات فنون و اصول با آشنایی -12

 پروژه تداركات با مرتبط افزارهای نرم با آشنایی -13

 پروژه كنندگان تامین و تداركات مدیریت حوزه در مستندسازی های رویه با آشنایی -14

 :فهرست منابع

1- Global Logistics and Supply Chain Management , John Mangan ; 2008 
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 پروژه انسانی منابع مدیریت

Project Human Resource Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5710 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 .پروژه انسانی منابع مدیریتآشنایی با مباحث 

 رئوس مطالب:

 پروژه نیاز مورد انسانی منابع سنجی نیاز -1

 پروژه نیاز مورد سازمانی ساختارهای با آشنایی -2

 پروژه انسانی منابع با كار مقررات و قوانین با آشنایی -3

 پروژه تیمهای كاری اعضای برای جایگزین تعیین های رویه -4

 پروژه انسانی منابع تیم اهداف تعیین و مسیر ،خلق سازی تیم های رویه -5

 پروژه كاری های تیم توسعه و ،ارزیابی مدیریت های رویه -6

 ها پروژه در تنبیهی و تشویقی های سیستم با آشنایی -7

   پروژه انسانی منابع رهاسازی و تعدیل یها رویه با آشنایی -8

 :فهرست منابع

 1386 ؛ ها دانشگاه انسانی علوم تدوین و مطالعه سازمان ، رضاییان ،علی ویکم بیست قرن در سازی تیم .56

2- Human Resource Management Applications, Stella M. Nkom ; 2010 
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 مدیریت پروژه در منتخب مباحث

Selected Topics in Project Management 

 

 کد درس
IE5798 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

در سطح کارشناسی ارشد که در فهرست دروس  پروژه تیریمدآشنایی با یکی از دروس جدید و نوظهور در زمینه 

ه دانشجویان بیاموزد چگونه هدف این درس آن است که ب تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع آورده نشده است.

 بکار آید. پروژه تیریمددر گسترش و عمق بخشی به کاربردهای تواند موضوع درس می

 رئوس مطالب:

های ها و اطالعات روز؛ منافع و ارزشآشنایی با موضوع و تعاریف پایه آن؛ اهمیت و ضرورت موضوع مستند به داده

ای، و جهانی؛ سابقه و سیر تطور موضوع؛ آشنایی با مراکز علمی، منطقه موضوع درس برای مردم و جوامع در سطح ملی،

های افزارها و فناوریها و جزئیات موضوع؛ نرمبندیها، و افراد شاخص علمی مرتبط با موضوع؛ انواع دستهگردهمایی

 ها.شها؛ بررسی و نقد روسازی آنهای علمی و چگونگی بکارگیری و پیادهها و تکنیکمرتبط؛ روش

 و همچنیناد با تجربه در این زمینه هستند در ضمن گذراندن این درس، دانشجویان موظف به تحقیق و مصاحبه با افر

 .شده مطالعه موردی ارائه دهند هبایست برای عناوین دادمی

 :فهرست منابع

 های مرتبط منتشر شده در پنج سال اخیر،کتاب -1

 المللی مرتبط،نهای ملی و بیمجموعه مقاالت گردهمایی -2

 مقاالت علمی مرتبط منتشر شده در نشریات معتبر، -3

 ای.المللی و مؤسسات معتبر علمی و مشاورههای ملی و بینهای مرتبط منتشر شده توسط سازمانگزارش -4
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 1پروژه  تیریمد در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Project Management 1 

 

 کد درس
IE6798 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبرادرس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

 کشد.کند به چالش میتمرکز می پروژه تیریمداز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

 

 ئوس مطالب:ر

ر هاز پردازند. می پروژه تیریمدمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیارهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزدانشجو 

در این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای  .دیرا انتخاب نما قیتحق موضوع کی ل،یو تحل هیتجز

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدا به ارائه تد وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2
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 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهاشده توسط سازمانمرتبط منتشر  یهاگزارش -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 2پروژه  تیریمد در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Project Management 2 

 

 کد درس
IE6799 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 یبرادرس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

کشد. کند به چالش میتمرکز می پروژه تیریمداز گرایش  یمشخص وجوهکه بر  یاتقیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق

باشد، یا آن که به یک موضوع مستقل و  1 پروژه تیریمددر  شرفتهیمباحث پتواند در ادامه مباحث درس مباحث این درس می

 متفاوت دیگر اختصاص یابد.

 

 رئوس مطالب:

ر هاز پردازند. می پروژه تیریمدمربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یسو برر در این درس دانشجویان به مطالعه

 نیارهگذر و از های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزدانشجو 

ه دانشجو با پیشقدمی و ابتکار به زوایای در این درس انتظار است ک .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز

 اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان از  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت  جاریو تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتصنعت 

 :فهرست منابع
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 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یعتبر علمو مؤسسات م یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 

 

 

 

 

 

 1 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 1 

 

  عتتعداد سا 1 تعداد واحد IE6997 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 2سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:
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تعیین شده و مورد تأیید استاد راهنمای  موضوع کلی رساله دکتراآماده سازی دانشجوی دکترا در انجام پژوهش بر روی 

 اصلی دانشجو.

 شرح چگونگی:

تقل و انفرادی در اولین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای این درس به صورت مس

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع بر روی موضوع رساله اصلی وی، اخذ می

اشد. در این راستا، ضرورت دارد در هر مراجعه دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط ب

 دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و تبعیت کند.

آوری کافی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در گزارشی مکتوب در این درس دانشجو به جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در اختیار استاد ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلنتایج بررسی

 گذارد.راهنما می

 روش ارزیابی:

پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد 

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی ه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهدهراهنما(. نحو

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 2 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 2 

 

  تعداد ساعت 1 واحد تعداد IE6998 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

هدایت دانشجوی دکترا در عمق دهی به پژوهش بر روی موضوع مشخص تر رساله دکترا، تعیین عنوان پیشنهادی رساله، 

 ح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا.و آماده سازی دانشجو برای تهیه طر

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در دومین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

ی وشود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع عمقی و دقیق تر بر راصلی وی، اخذ می

تر رساله دکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، موضوع مشخص

ضرورت دارد در هر مراجعه دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و 

 تبعیت کند.

آوری و به روزرسانی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در امه جمعدر این درس دانشجو به اد

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلگزارشی مکتوب نتایج بررسی

و  هانقدها و تحلیل ه بر مرور منابع پژوهشی )از گذشته تاحال( وضروری است در گزارش عالوگذارد. اختیار استاد راهنما می

 عنوان پیشنهادی رساله، و چارچوب طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا گنجانده شود.های علمی، یافته
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 روش ارزیابی:

هیأت علمی )به انتخاب استاد  پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 شرفتهیپ محاسبات کارگاه

Advanced Computing Workshop 

 

 کد درس
IE6999 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 2و  سمینار دکترا  1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

وس و پژوهش رساله توانمندسازی و افزایش مهارت های محاسباتی پیشرفته دانشجو به منظور بکارگیری آن ها در در

 دکترا.

 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی و یا گروهی در یکی از سه نیمسال اول، دوم و یا سوم تحصیل توسط دانشجوی 

های محاسباتی شود. در این درس دانشجو در طول نیمسال با ابزارها و مهارتدکترا، با نظر استاد راهنمای اصلی وی، اخذ می

یوتری پیشرفته به تناسب نیاز و ضرورت )از میان رئوس مطالب و یا ابزارها و مهارت هائی که استاد راهنما تعیین و کامپ

 آورد.کند( آشنا شده و قابلیت بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش را بدست میمی

 رئوس مطالب:

 Python ،Matlab ،Rافزارهای محاسباتی، آماری، تخصصی نظیر نرم

 Anylogic ،Simul8 ،FlexSim ،NetLogoسازی همانند َارهای شبیهافزنرم

 CPLEX ،Gurobi ،COIN-ORیابی از قبیل افزارهای بهینهنرم

 های شبکه عصبی، فراابتکاری )همانند ژنتیک، کلونی مورچگان، الهام گرفته از طبیعت(افزارهای مربوط به الگوریتمنرم
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 (، محاسبات ابریHigh Performance Computingبات سریع )های استفاده از محاسفراگیری مهارت

  Gephi ،Pajek ،NodeXL،Cytoscapeهای پیچیده و اجتماعی نظیر افزارهای شبکهنرم

 QGIS( نظیر GISهای اطالعات جغرافیائی )افزارهای سیستمنرم

 افزار پیشرفته مربوط به نیاز پژوهشی دانشجوهر نرم

 فهرست منابع:

 افزارهاوزشی و راهنماهای مربوط به هریک از نرممنابع آم
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 سيالبس دروس

 هاي اطالعاتيسيستم
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 های کسب و کار و خلق ارزشمدل

Business Models and Value Creation 

 

 کد درس
IE5800 

 3 تعداد واحد

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

مندی از و خلق ارزش، شناخت اجزاء آن به ویژه چگونگی بکارگیری و بهره های کسب و کارآشنایی و یادگیری مفاهیم مدل

 سازی مدل کسب و کارهای جدید.فناوری اطالعات در ایجاد و پیاده

 

 رئوس مطالب:

ساختن  نهیبه یبرا یگذار متیق؛ در بازار ینسب یابی گاهیو جا یمشتر ارزش؛ مدل کسب و کار بومی؛ مقدمه و مرور کل

: هاییو توانا هاتیقابل منابع،؛ مدل کسب وکار سودآور کی یمرتبط برا یهاتیفعال؛ درآمدها و اهداف بازار نابعم؛ درآمدها

 کی یهانهیهز یواکاودگرگونی؛ و  یداریپا ،ینوآور؛ مدل کی اجرا؛ کسب و کار باز یهامدل؛ کسب و کار یمدل ها یادهایبن

مدل  یزیبرنامه ر ندیفرا؛ مدل کی یو ارزش گذار یمال نیتأم؛ مدل کیدر  یرقابت تیو مز یمنابع سودآور یواکاو؛ مدل

؛ کسب و کار یهامدل یابیارزهای کسب و کار در سازمان های اجتماعی، امور خیریه، و مردم نهاد؛ ؛ مدلکسب و کار

 .بنگاه یو راهبر یاجتماع تیمسئول

 

 :فهرست منابع

1. Allan Afuah, Business models: a strategic management approach, McGraw-Hill, 2004, 
ISBN-10: 0072883642 
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2. Allan Afuah and Christopher Tucci, Internet Business Models and Strategies: Text and 
Cases, 2n ed, McGraw-Hill, 2002, ISBN: 0072511664, 9780072511666 

3. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Business Model Generation: : A Handbook for 
Visionaries, Game Changers, and Challengers, Wiley, 2010, ISBN: 978-0-470-87641-1 

4. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda, Alan Smith, Trish Papadakos, 
Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want, 
Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-96805-5 
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 ریزی ریاضی در فناوری اطالعاتبرنامه

Mathematical Programming in Information Technology 

 

 کد درس
IE5801 

 3 تعداد واحد

 تخصصی الزامی نوع درس

 اهداف کلی درس:

های مختلف تحقیق در عملیات ها و تئوریها، الگوریتماضی، آشنایی با مفاهیم، روشسازی ریآشنایی با مفاهیم و مبانی مدل

(OR)های قابل طرح در زمینه فناوری اطالعات ، آشنایی با مسایل و مدل(IT) آشنایی با کاربردهای تحقیق در عملیات در ،

با استفاده از مفاهیم تحقیق در  اوری اطالعاتفنهای دانشجویان در زمینه حل مسایل مسایل فناوری اطالعات، ارتقای مهارت

 .عملیات

 

 رئوس مطالب:

 های ریاضیسازی مدلهای ریاضی، فرمولبندی مدلطبقهسازی: مدل

ریزی خطی و روش های برنامهریزی خطی، پارامترها و متغیرهای مطرح در مدلهای برنامهمدل ای برمقدمهریزی خطی: برنامه

 سیمپلکس جدولی.

با  ریزی خطیریزی خطی، روش سیمپلکس تجدیدنظر شده، برنامهنمایش ماتریسی در برنامه ریزی خطی:های برنامهمدل حل

 متغیرهای محدودشده و تحلیل حساسیت.

های سازی مدلهای فرمولریزی صفر و یک، شیوههای برنامهریزی عدد صحیح، مدلهای برنامهمدلریزی اعداد صحیح: برنامه

 های حل مسایل عدد صحیح نظیر شاخه و حد، صفحات برشی و موارد مشابهریزی عدد صحیح، روشامهبرن
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یری در گگیری، کاربرد تصمیمسازی مسایل تصمیمآشنایی با مدلگیری در فناوری اطالعات و ارتباطات: مسایل تصمیم

 .اتفناوری اطالعات و ارتباطگیری در مسایل های تصمیم، آشنایی با پرکاربردترین الگوریتمفناوری اطالعات و ارتباطاتمسایل 

سازی مسایل شبکه و کاربردهای آن، مسایل حداکثر جریان در شبکه، مسایل حداقل شیوه مدل مفهوم شبکه،ها: نظریه شبکه

 های خاص برای حل مسایل شبکههای چندگانه و معرفی روشهزینه در شبکه، مسایل شبکه با پایانه

های فناوری اطالعات نظیر شبکه داخلی و اینترنت، آشنایی آشنایی با شبکههای فناوری اطالعات و ارتباطات: طراحی شبکه

های سالمت و طراحی محور نظیر شبکههای خدمتهای اجتماعی، آشنایی با شبکههای مخابراتی، آشنایی با شبکهبا شبکه

 دهنده.گیرنده و سرویسیسیابی تسهیالت سروهای ارتباطی خدمات شامل مکانشبکه

فناوری  هایشبکهمسایل تعیین بیشترین جریان در های فناوری اطالعات و ارتباطات: ریزی جریان در شبکهمسایل برنامه

ناوری های فشبکه، های فناوری اطالعات و ارتباطاتشبکه، مسایل تعیین پهنای باند، مسایل حداقل هزینه در اطالعات و ارتباطات

 با چندین جریان. های فناوری اطالعات و ارتباطاتشبکههای چندگانه، با پایانه ت و ارتباطاتاطالعا

ا استفاده ب یابیمکان، حل مسایل یابیمکانآشنایی با مسایل های فناوری اطالعات و ارتباطات: در شبکهیابی مکانمسایل 

 سیم.های بینظیر شبکه وری اطالعات و ارتباطاتهای فناشبکهدر  یابیمکانهای نظریه شبکه و مسایل از تکنیک

های حل مسایل تخصیص با آشنایی با مسایل تخصیص، روشهای فناوری اطالعات و ارتباطات: مسایل تخصیص در شبکه

نظیر تخصیص منابع و  های فناوری اطالعات و ارتباطاتشبکههای نظریه شبکه و مسایل تخصیص در تمرکز بر تکنیک

 ی فناوری اطالعات وارتباطات.هازیرساخت

های آشنایی با مسایل مسیریابی و حل آن با استفاده از تکنیکهای فناوری اطالعات و ارتباطات: مسایل مسیریابی در شبکه

 سیم.بی (ad-hoc)های ویژه نظیر شبکه های فناوری اطالعات و ارتباطاتشبکهنظریه شبکه و مسایل مسیریابی در 

های مختلف های دستهها و شباهتتفاوت: (Metaheuristics)و فراابتکاری  (Heuristics)تکاری های ابالگوریتم

بین وتهکهای مختلف نظیر الگوریتم های جستجوی همسایگی، روشهای ابتکاری و فراابتکاری، انواع روشها، انواع الگوریتمالگوریتم

(greedyمفاهیم بهینه محلی و بهینه کلی، تنظیم پا ،)های فراابتکاری های فراابتکاری، آشنایی با برخی الگوریتمرامترهای الگوریتم

 .پرکاربرد
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مدلهای ، مدلهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه :گیری چند هدفه و چند معیارهحل مسائل تصمیم هایروش

، GAIA و AHP ،ANP ،PROMETHEE روش های، مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه، گیری چند هدفهتصمیم

 ها.داده پوششی دیمتل، تاپسیس، تحلیل

 

 :فهرست منابع

1. Taha, H. A. (2010). Operations Research: An Introduction, Prentice Hall. 
2. Murty, K. G. (1992). Network Programming, Prentice Hall. 
3. Thai, M. T., & Pardalos, P. M. (2012). Handbook of Optimization in Complex Networks, 

Springer. 
4. Donoso, Y., & Fabregat, R. (2007). Multi-Objective Optimization in Computer 

Networks Using Metaheuristics, Auerbach Publications. 
5. Kadushin, C. (2011). Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and 

Findings, Oxford University Press. 
6. Shroff, G. (2014).The Intelligent Web: Search, smart algorithms, and big data, Oxford 

University Press. 
7. Talbi, E. G. (2009). Metaheuristics: From Design to Implementation, Wiley. 
8. Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine 

Learning, Addison-Wesley Professional. 
9. Sra S., Nowozin S., Wright S.j., (2012). Optimization in machine learning, MIT press. 
10. Vasant, P.  (2012).Meta-Heuristics Optimization Algorithms in Engineering, Business, 

Economics, and Finance, IGI Global.  
11. Prell, C. (2011). Social Network Analysis: History, Theory and Methodology, SAGE 

Publications Ltd. 
12. Edelkamp, S. (2011). Heuristic Search: Theory and Applications, Morgan Kaufmann. 
13. Langville, A. N., & Meyer, C. D. (2012). Google's PageRank and Beyond: The Science of 

Search Engine Rankings, Princeton University Press. 
14. Yong Shi, Shouyang Wang, Gang Kou, Jyrki Wallenius (2011), New State of MCDM in 

the 21st Century, Springer. 
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 اطالعات یها سیستم امنیت

Information Systems Security 

 

  تعداد ساعت 3 د واحدتعدا IE5802 کد درس

 الزامی یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 دراین .است ای رایانه های شبکه و ها سیستم امنیت به مربوطه پیشرفته مسائل با دانشجویان آشنایی درس این هدف

 این به نفوذ هایروش و هاپذیری آسیب انواع همچنین و هاشبکه و هاسیستم امنیت هایروش انواع درس

 .گیردمی قرار بررسی مورد ها شبکه و هاسیستم

 رئوس مطالب:

  امن کامپیوتری های سیستم، رمزنگاری تئوری و مبانی، شبکه امنیت مفاهیم، سایبر فضای ویژگیهای و ابعاد معرفی

 امنیت و فرمال های مدل، امنیتی معماری، امنیتی پروتکلهای، داده پایگاهها امنیت و اطالعات و ها داده امنیت

  اطالعات امنیت مدیریت سیستم،  میزبان امنیت، کاربردی های برنامه امنیت، وب امنیت، اطالعاتی نبرد، اطالعات

 امنیت، ترافیک مسیریابی امنیت،  (… ,DOS, Botnet ) سایبری پیشرفته حمالت، اطالعات امنیت استانداردهای

 ،گمنامی، خصوصی حریم، وب تیامن، سیم بی هایشبکه

 :  ارتباطات نیتام

 استخراج دشمن، توسط تشخیص ، jamming ، تداخل ارتباطات، امنیت به فنی تهدیدات)  ها حل راه و تهدیدات

 رد صوت امنیت -( تشعشعی تهدیدات با مقابله پذیری، دسترس صحت، اصالت، تصدیق موج، شکل روی از اطالعات

 حفاظت اقدامات - خصوصی VHF/UHF رادیویی های کهشب در امنیت - امن GSM های سیستم -نظامی کاربردهای

 شبکه، معماری نظامی، کاربردهای frequency ((Hopping, EPM, EA, EAM فرکانسی خیزش – الکترونیک

 و ها داده مدیریت و ابزارها TRANSEC, COMSEC خیزش های شبکه فرکانسی های مشخصه ماموریت، مراحل

 .امن های سیستم - LinK ریرمزنگا( افزاری سخت اجزاء کلید،

 فهرست منابع: 

  1390 شریف صنعتی دانشگاه ، ای رایانه هایشبکه و هاسیستم امنیت اصول ، مغربی قاضی سعید ، بختیاری شهرام .9

2- David Kim, Michael G. Solomon, Fundamentals of Information Systems Security, 3rd 
ed, 2018, Jones & Bartlett Learning, ISBN-13: 978-1284116458, ISBN-10: 128411645X 

3- Edward Griffor, Handbook of System Safety and Security, 2017, Syngress, ISBN: 
0128037733, 978-0-12-803773-7, 9780128038383, 0128038381 
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4- Maurizio Martellini, Stanislav Abaimov, Sandro Gaycken, Clay Wilson, Information 
Security of Highly Critical Wireless Networks, 2017, Springer, ISBN: 978-3-319-52904-
2, 978-3-319-52905-9 

5- Network Forensics - Tracking Hackers- through Cyberspace- Sherri Davidoff- Jonathan 
Ham - 2012 Pearson Education, Inc. 

6- Mark  Stamp, Information Security : Principles  and  Practice , MIT computer  and  
Network  Security, 2011 

7- Sommer, Peter/Brown, Ian, Organisation  for  Economic  Co-operation   and  
Development (OECD): “Reducing  Systemic  Cybersecurity Risk”, 2011 
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 کار و کسب یندهایفرآ تیریمد یهاستمیس

Business Process Management System 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5804 کد درس

 الزامی یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 های مدیریت فرایندهای کسب و کارآشنایی با سیستم

 رئوس مطالب:

 ندیفرآ تیریمد میمفاه و اصول .1

 کار و کسب یندهایفرآ یمستندساز و ییشناسا .2

 کار و کسب یندهایفرآ یازمدلس .3

 ندمحوریفرآ های¬سازمان .4

 کار و کسب یندهایفرآ تیریمد میمفاه و اصول .5

 کار و کسب ندیفرآ تیریمد ستمیس یاجزا و ها مولفه .6

 یکیالکترون مجدد یمهندس و وب یتکنولوژ .7

 وب بر یمبتن های¬سازمان در دیجد یالگوها .8

 مانساز یندهایفرآ یکیالکترون مجدد یمهندس یکردهایرو .9

 یکیالکترون مجدد یمهندس یابزارها .10

 یمشتر با ارتباط یندهایفرآ در یکیالکترون مجدد یمهندس .11

 فهرست منابع: 
1- vom Brocke, Jan and Rosemann, Michael, Handbook on Business Process 

Management 1, Introduction, Methods, and Information Systems, 2015, Springer, 
ISBN: 978-3-642-45099-0, 978-3-642-45100-3 

2- Paul Harmon, Business Process Change, 3rd Edition, 2014, The MK/OMG Press, ISBN: 
9780128005224, 9780128003879 
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 وب تحت یساز برنامه و یمعمار

Web Architecture and Programming 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5805 کد درس

 انتخابی یتخصص سنوع در

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با مباحث معماری و برنامه سازی تحت وب

 رئوس مطالب:

 Multi Tier و Tier-2 شده، عیتوز متمرکز، ها، یمعمار انواع خچهیتار -

 Web client/serverمدل -

 نترنتیا یتکنولوژ بر یمرور -

 HTML و کیاستات صفحات -

 ک،ینامید صفحات یطراح های¬روش -
DHTML,DOM (Document Object Model), ActiveX, Java script, Java Applet 

 سرور با ارتباط و فعال صفحات یطراح های¬روش -
CGI Programming, ASP(Active Server Page),JSP(Java Server Page), Cold Fusion, PHP, Java 

Servlet, 

 , OLEDB, ODBC, SQL    ها¬داده گاهیپا با وب صفحات ارتباط -

  وب یرو ایمد یمولت -

 (SOAP) وب قیطر از ایاش ارتباط و XML پروتکل -

 CRM یکاربرد پروژه کی ارائه و وب یکاربردها -

 فهرست منابع: 

1. Eric Elliott, Programming JavaScript Applications: Robust Web Architecture with Node, 
HTML5, and Modern JS Libraries, 2014, O'Reilly Media, ISBN: 1491950293, 
9781491950296 

2. Jörg Krause, Programming Web Applications with Node, Express and Pug, 2017, 
Apress, ISBN: 978-1-4842-2510-3, 978-1-4842-2511-0 
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3. Sau Sheong Chang, Go Web Programming, 2016, Manning Publications, ISBN: 
1617292567, 9781617292569 
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 یمشتر با ارتباط تیریمد

Customer Relationship Management 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5806 کد درس

 انتخابی یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 از استفاده زین و کار و کسب راهبرد و آنها ینگهدار و انیمشتر به توجه با ارتباط در( CRM) یمشتر با ارتباط تیریمد

IT چند در موجود چالش. باشدیم انیمشتر با افتهی شیافزا ارتباطات قیطر از باالتر یسودده هدف به یابیدست یبرا 

 یها یتکنولوژ و کردهایرو درک منظور به که است نیا یصنعت/  یتجار یواحدها رانیمد و ها سازمان یبرا ندهیآ سال

CRM/eCRM یرهمکا شوند، رقابت طیمح در یسودآور شیافزا باعث توانندیم ها کردیرو نیا چگونه نکهیا دانستن و 

 ازین ،یکنون یجهان اقتصاد در ماندن یرقابت یبرا. باشند داشته شرکت داخل در IT نهیزم در یحرفها افراد با یکینزد

 یبرا انیشترم به خدمات و تیفیک بهبود بازار، به یدسترس شیافزا منظور به انیمشتر با روابط میتحک و تیتقو به مبرم

 میمفاه و CRM نهیزم در را یاطالعات گرفته، نظر در را ازین نیا خاص طور به درس نیا. دارد وجود یسودآور شیافزا

 فراهم نهیزم نیا در یاصل مباحث زین و انیمشتر با ارتباط خدمات یاجرا یبرا هاراهبرد و هافناوری آن، یاصل

 .شودیم داده پوشش زین انیمشتر عمر دوره ارزش محاسبه صوصخ در یکم مباحث. آوردیم

 رئوس مطالب:

 CRM/eCRM با مرتبط یاصل میمفاه درک

 CRM/eCRM مهم یمحرکها شناخت

 انیمشتر به خدمت و یابیبازار خدمات شیافزا یبرا CRM/eCRM میمفاه کاربرد

 CRM/eCRM یابر یتجار یندهایفرآ مجدد یطراح یبرا کردهایرو نیبهتر یریفراگ

 آنها ارائهدهندگان و CRM/eCRM یاصل یحلها راه شناخت

 CRM/eCRM در یاطالعات یهایتکنولوژ کاربرد ینهیزم در یمطالب

 CRM/eCRM موفق یاجرا نیتضم

 CRM/eCRM/mCRM/U-commerce رو شیپ یها روند

 CRM مباحث در مهم تجارب
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 فهرست منابع: 

1- Tymoteusz Doligalski, Internet-Based Customer Value Management: Developing 
Customer Relationships Online, 2015, Springer, ISBN: 978-3-319-09854-8, 978-3-319-
09855-5 

2- Francis Buttle, Stan Maklan, Customer Relationship Management: Concepts and 
Technologies, 2015, Routledge, ISBN: 1138789828, 9781138789821 

3- Paul Greenberg, CRM at the Speed of Light: Social CRM 2.0 Strategies, Tools, and 
Techniques for Engaging Your Customers, 2009, McGraw-Hill, ISBN: 9780071590464, 
0071590455, 9780071590457 

4- Kumar, V. (2008) Managing Customers for Profit: Strategies to increase profits and 
build loyalty; Wharton School Publishing. 
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 یمصنوع یعصب هایشبکه کاربرد

Applications of Artificial Neural Networks 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5808 کد درس

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 سازی¬مدل یچگونگ و یاضیر یمبان: شامل یمصنوع یعصب های¬شبکه ثمباح با ییآشنا درس نیا یاصل هدف

 یمهندس مختلف مسائل حل در ها¬شبکه از کی هر یکاربردها ،یمصنوع یعصب های¬شبکه انواع ،یستیز یها-شبکه

 .است( اطالعات یفناور های¬ستمیس مسائل بر دیتاک با ژهیو به)

 رئوس مطالب:

 یاضیر یمبان؛ آنها های¬تفاوت و نرم پردازش ،یتمیالگور پردازش هیاول میمفاه یبانم ،یعصب شبکه خچهیتار با ییآشنا

 در شبکه هر یکاربردها و کی هر یریادگی های¬تمیالگور شبکه، هر یمعمار و ساختار نظارت، با یعصب های¬شبکه

 ره یریادگی های¬تمیالگور شبکه، هر یمعمار و ساختار نظارت، یب یعصب های¬شبکه انواع یمعرف؛ مختلف مسائل

 شبکه، هر یمهمار و ساختار نظارت، یب یعصب یها شبکه انواع یمعرف؛ مختلف مسائل در شبکه هر یکاربردها و کی

 .مختلف مسائل در شبکه هر یکاربردها و کی هر یریادگی یتمهایالگور

 سامانه یطراح به مربوط عاتموضو مثال) ژهیو یا نهیزم در انیدانشجو یها تیفعال یده جهت درس نیا در مهم نکته

 .است یافزار نرم طیمح در آن یساز هیشب و خاص یا شبکه کمک به و( یاطالعات

 مسائل حل در آن از استفاده یچگونگ و یعصب یها شبکه انواع با یکامل ییآشنا انیدانشجو درس انیپا در

 نکهیا ضمن. افتی خواهند آن یردهاکارب و( یبند خوشه الگو، ییشناسا ،یساز نهیبه ،یبند دسته: شامل(مختلف

 و نظر وردم مسئله حل یبرا مناسب یعصب شبکه ییشناسا ،یعصب شبکه با حل قابل مسائل صیتشخ یبرا الزم مهارت

 و( طلبم یعصب شبکه) ابزار جعبه بر نکهیا ضمن. داشت خواهند را مختلف مسائل حل در یعصب شبکه از استفاده نحوه

 .شد خواهند مسلط ییآشنا زین مسائل حل در آن از استفاده نحوه

 فهرست منابع: 

 .1388 ، ریرکبیام یصنعت دانشگاه منهاج، باقر محمد ،(دوم و اول جلد( ) یمحاسبات هوش) یعصب یها شبکه یمبان .1

 ناچمر دیشه دانشگاه ،]شالکف ج، رابرت: فیتأل[  یمصنوع یعصب یها شبکه استوار؛ دیام و زارع طناز ان؛یجوراب محمود .2

 .1382 اهواز،
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3- Ivan Nunes da Silva, Danilo Hernane Spatti, Rogerio Andrade Flauzino, Luisa Helena 
Bartocci Liboni, Silas Franco dos Reis Alves, Artificial Neural Networks: A Practical 
Course, 2017, Springer, ISBN: 978-3-319-43162-8, 978-3-319-43161-1 

4- Daniel Graupe, Principles of Artificial Neural Networks, 3rd ed, 2013, World Scientific 
Publishing, ISBN: 9814522732, 9789814522731 

5- Hung, T., et al, First course in Fuzzy and Neural Control; Chapman and Hall, 2003. 
6- Hammerstorn, D., W. Henry and M.Kuhn, Neural Computing System for Neural 

Networks Applications, Prentice- Hall, 2009. 
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 نظریه فازی و کاربردهای آن

Fuzzy Theory and its Applications 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE5924 کد درس

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 آشنایی با نظزیه فازی و کاربردهای آن.

 س مطالب:رئو

 :تعریف اولیه -1

 های فازی و عملگرهای آن، اصل تعمیم، اعداد فازی و محاسبات آنها، رابطه فازی، گراف فازی، منطق فازی.مجموعه-2

 روشهای برنامه ریزی خطی فازی )با اهداف فازی، با محدودیت های فازی، مدل متقارن، و با اعداد فازی(-3

 ی، تصمیم گیری گروهی فازی، برنامه ریزی پویای فازی.تصمیم گیری با پارامترهای فاز-4

 :کاربردها-5

 حمل و نقل، جایابی، برنامه ریزی تولید، سیستم های خبره.-6
 

 فهرست منابع: 
1- Laécio Carvalho de Barros, Rodney Carlos Bassanezi, Weldon Alexander Lodwick, A 

First Course in Fuzzy Logic, Fuzzy Dynamical Systems, and Biomathematics: Theory 
and Applications, 2017, Springer, ISBN: 978-3-662-53324-6, 978-3-662-53322-2 

2- Iwona Skalna, Bogdan Rębiasz, Bartłomiej Gaweł, Beata Basiura, Jerzy Duda, Janusz 
Opiła, Tomasz Pełech-Pilichowski, Advances in Fuzzy Decision Making: Theory and 
Practice, 2015, Springer, ISBN: 978-3-319-26492-9, 978-3-319-26494-3 

3- Zimmermann H.J., Fuzzy Sets Theory and its Application, McGraw hill 1991. 
4- Zimmermann H.J., Fuzzy Sets , Decision Making and Expert Systems, McGraw hill 

1987. 
5- Lai & Hwang, Fuzzy Mathematical Programming, Mchill, 1992. 
6- Lai & Hwang, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making, Printice hall, 1992. 
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 ها داده ارتباطات یها شبکه

Data Communication Networks 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE6802 کد درس

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 لی درس:اهداف ک

 ها داده ارتباطات یها شبکهآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 ها¬هیال به فیوظا اختصاص IETF وOSI  مرجع یها مدل: ها¬پرتکل یبرا ای¬هیال های¬مدل -

 Session خاتمه و شروع نگ،یمیفر رات،ییتغ و ARQ خطا، یآشکارساز: نقطه به نقطه های¬پروتکل -

 های¬شبکه ریسا و LANs وWANs, MANs: مدرن یوتریکامپ یخابراتم های¬شبکه ساختار و ها پروتکل -
Packet Switched 

 Frame Relay ساختار و ها¬پروتکل و ATM نترنت،یا -

 M/G/I و M/M/I، MM/m، M/M/oo های¬ستمیس یبرا ییمدلها ،Little جهینت: ریتاخ های¬مدل -

 داریپا Slotted Aloha, Slotted, Unslotted: Access یمالت های¬ستمیس -

- Carrier Sensing, Splitting یآشکارساز های¬ستمیس و Collision 

  نهیبه ریمس ر،یمس نیکوتاهتر: یابیریمس -

  نرخ هیپا بر انیجر های¬کنترل و Windowing: انیجر کنترل -

 فهرست منابع: 
1- Leon – Garcia and I. Widjaja, Communications Networks, 2nd ed., McGraw Hill,2001 
2- William Stallings, Data and Computer Communications, Fifth Edition, Prentice 

Hall.1997. 
3- F. Halsall, Data Communication, Computer networks.  And Open Systems, Forth. 

William Edition, Addison – Wesley,1996 
4- J.Kurose and K.Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the 

Internet, Addison-Wesley2000. 
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 نوآوری باز و یسپار جمع

Crowdsourcing and Open Innovation 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE6810 کد درس

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 و داده پردازش و یآور جمع یها سامانه تواندیم که است جمع به کار کی یبرونسپار عمل واقع در ،یسپار جمع

 با و ادیز عمق در بزرگ، اسیمق در اطالعات یگردآور امکان جادیا جهینت در تحول نیا. سازد متحول را اطالعات

  .شود یم ریپذ امکان تر قیدق یروشها با داده از اطالعات استخراج و نه،یهز ثیح از صرفه به مقرون یهاروش

 یوتریکامپ یهاتمیالگور از نظر مورد کار انجام در افراد که است اثربخش یزمان شده یسپار جمع ی داده پردازش

 از یسیرونو متن، ریتفس گفتار، از یسیرونو ر،یتصاو یگذار برچسب یکارها در مثال، یبرا کنند، یم عمل بهتر موجود،

 انیب درس، نیا در .دارد یوتریکامپ خودکار یکردهایرو به نسبت یبهتر عملکرد فرد آن، رینظا و شده، اسکن مستندات

 هتجرب اخذ و یسپار جمع یبرا شده هیارا یها تمیالگور لیتحل و یمعرف ،یسپار جمع یکردهایرو و هاتمیالگور یمبان

 .گردد یم مطرح ،یعمل

در برگیرنده راهبردهایی از نوآوری باز دیگر اهداف درس پرداختن به نوآوری باز به عنوان یکی از روندهای مهم است. 

 رونبیو دیگر موارد مشابه از  هافناوریی محصوالت جدید، از ایده هاگیری بیشتر مندی و بهرهاست که بنگاه را به بهره

 کند.و خارج از بنگاه هدایت می

 

 رئوس مطالب:

 در یسپار جمع یمورد مطالعه؛ یمال یسپار جمع در یمورد مطالعه؛ یسپار جمع یها وهیش انواع؛ یسپار جمع یمبان

بررسی تجربه های جمع ؛ یسپار جمع ناموفق یها تجربه یبررس؛ یسپار جمع موفق یها تجربه یبررس؛ سالمت

تحلیل دادگان ؛ راه حلهای جمع سپاری در شرایط بحران )سوانح طبیعی و نظایر آن(: مطالعه موردی؛ سپاری در ایران

ها و نوآوری، فرایندها و شرایط نوآوری باز، چرخه ؛ منابع ایدهیسپار جمع ندهیآ ؛انبوه با جمع سپاری: مطالعه موردی

 . ارایه شفاهی تحقیقات دانشجویان؛ باز ینوآور ریتأث یریگها در اندازهچالشحیات فرایند نوآوری و 
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 فهرست منابع: 

1- Daren C Brabham, Crowdsourcing, 2013, The MIT Press, ISBN: 978-0-262-51847-5, 
0262518473 

2- Fernando J. Garrigos-Simon, Ignacio Gil-Pechuán, Sofia Estelles-Miguel, Advances in 
Crowdsourcing, 2015, Springer, ISBN: 978-3-319-18340-4, 978-3-319-18341-1  

3- Carsten-Constantin Soeldner, Open Innovation in Embedded Systems, 2017, Springer 
Gabler, ISBN: 978-3-658-16388-4, 978-3-658-16389-1. 

4- Björn Lundell, Frank van der Linden, Managing Open Innovation Technologies, 2013, 
Springer, ISBN: 978-3-642-31649-4,978-3-642-31650-0 
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 دهیچیپ یها شبکه

Complex Networks 

 

  داد ساعتتع 3 تعداد واحد IE6814 کد درس

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 نیا هدف. پردازدیم یاقتصاد و یاجتماع ،یفناور یفضا در وندیپ یچگونگ موضوع به شبکه لیتحل منظر از درس نیا

 ،سبوکیف مانند یاجتماع برخط یهاشبکه در شبکه لیتحل یکاربردها و میمفاه ساختار، تمها،یالگور با ییآشنا درس

 انیجر ییشناسا امکان اطالعات یفناور یفضا در هاشبکه مطالعه. باشدیم اطالعات یفناور تیریمد و سازمانها کهشب

 و هاقوت ییشناسا فرصت ،یسازمان درون یهاشبکه مطالعه. کندیم فراهم را اطالعات یابیباز و یبندرتبه ،یاطالعات

 برخط یهاشبکه :از عبارتند مطالعه مورد یهاشبکه یبرخ. کنندیم فراهم را دانش تیریمد و یسازمان یهاضعف

 مانساز شبکه؛ کشورها روابط شبکه؛ نترنتیا در دیخر هیتوص شبکه؛ اطالعات یابیباز و وب صفحات شبکه؛ یاجتماع

 یررسمیغ

 رئوس مطالب:

 ؛شبکه یمصورساز؛ شبکه لیتحل یمبان؛ دهیچیپ یهاشبکه لیاز تحل ییهاکاربردو نطریه گراف؛  هاشبکه با ییآشنا

؛ جستجو یموتورها یبندرتبه و ژهیو بردار تیمرکز؛ وجهه و تیمرکز؛ فیضع یبندها قوت؛ یمحل یهاشبکه

؛ یساختار یارزهم؛ چسبنده زیرگروههای؛ یتراگذر و یساختار موازنه؛ پوشان هم یهاگروه و هایوابستگ

 یاشبکه یابیبازار؛ ایپو یهاشبکه لیتحل؛ رانتشا و ییایپو؛ گراف مولد یمدلها؛ یبلوک یهامدل

 فهرست منابع: 

1- Wasserman S. and Faust (1994) ‘Social Network Analysis’, Cambridge University Press. 
2- Zaeferani R., Ali Abbasi M., Liu H. (2014) Social Media Mining, An Introduction, 

Cambridge University Press. 
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3- Matthew_A._Russell, (2013) Mining the social web data mining Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Google , GitHub, and more, 2nd edition. 

4- Kleinberg J., Easley D. (2010) 'Networks, Crowds, and Markets', Cambridge University 
Press. 

5- Newman M. (2010) ‘Networks, An Introduction, Oxford University Press. 
6- Matthew O. Jackson (2008) 'Social and Economic Networks',  Princeton University 

Press. 
7- Hanneman, Robert A. and Mark Riddle. (2005)  ‘Introduction to social network 

methods’, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/ 
8- Barabasi A., Frangos J. (2002) 'Linked: The New Science of Networks', Perseus Books. 
9- Freeman L.C. (2008) 'Social network analysis', vol 1-4, SAGE. 
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 یساز یداریدو  کاوش: یمحاسبات یاجتماع یها شبکه

Computational Social Networks: Mining and Visualization 

 

  تعداد ساعت 3 واحدتعداد  IE6815 کد درس

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

سازی  دنیدرخور د ؛یدنید ت؛یقابل رؤ) یساز یداریکاوش و دبا تأکید بر  یمحاسبات یاجتماع یشبکه هاآشنایی با 

 شبکه(

 رئوس مطالب:

رفتار آبشاری و ؛ ان کوچکتصادفی و جههای ؛ گرافتحلیل پیوند؛ جستجو در شبکه و وبمقدمه ای بر نظریه گراف؛ 

کل در ش یباز یهنظر هایمدل؛ شبکه یشو پا یلدر تشک یو استنباط یاحتمال هایمدل؛ سنگینهای دمتوزیع؛ انتشار

 یسپار جمع؛ یو اجتماع یاقتصاد ،فناوری یهاشبکه؛ داده بزرگ؛ شبکه مصورسازی؛ یابی اجتماع؛ شبکه یریگ
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 فهرست منابع: 

1. Albert-László Barabási  (2016) Network Science, Cambridge University Press. 

2. Kleinberg J., Easley D. (2010) 'Networks, Crowds, and Markets', Cambridge University 

Press. 

3. Manning C., Raghavan P., and Schütze H. (2008) Introduction to Information Retrieval, by. 

Cambridge University Press. 

4. Tamassia  R. (2013) Handbook of Graph Drawing and Visualization, CRC Press. 

5. Wasserman S. and Faust (1994) ‘Social Network Analysis’, Cambridge University Press. 

6. Zaeferani R., Ali Abbasi M., Liu H. (2014) Social Media Mining, An Introduction, Cambridge 

University Press. 

7. Matthew_A._Russell, (2013) Mining the social web data mining Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Google , GitHub, and more, 2nd edition. 

8. Newman M. (2010) ‘Networks, An Introduction, Oxford University Press. 

9. Matthew O. Jackson (2008) 'Social and Economic Networks',  Princeton University Press. 

10. Hanneman, Robert A. and Mark Riddle. (2005)  ‘Introduction to social network methods’, 

http://faculty.ucr.edu/~hanneman/ 

11. Philip S. Yu., Han J., Faloutsos (2010) ‘Link Mining: Models, Algorithms, and Applications’, 

Springer. 

12. Barabasi A., Frangos J. (2002) 'Linked: The New Science of Networks', Perseus Books. 

13. Freeman L.C. (2008) 'Social network analysis', vol 1-4, SAGE. 

14. Abraham A. (2013) ‘Computational Social Networks, Mining and Visualization’, Springer. 
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 بنگاه منابع یزیر برنامه

Enterprise Resource Planning 

 

  تعداد ساعت 3 تعداد واحد IE6817 کد درس

 یانتخاب یتخصص نوع درس

 اهداف کلی درس:

 ریزی منابع بنگاه.آشنایی با برنامه

 رئوس مطالب:

 اطالعات یوژتکنول و ها¬ستمیس میمفاه .1

 اطالعات یتکنولوژ کننده¬متحول نقش و خچهیتار .2

 یاطالعات منابع طیمح عناصر ییشناسا .3

 یاطالعات منابع تیریمد در الزم یمحور های¬مهارت و فیوظا .4

  ها¬داده گاهیپا تیریمد های¬روش .5

  کنترل و سازمان اطالعات، .6

 اطالعات یتکنولوژ و کنترل یانسان ابعاد .7

 دانش تیریمد از طالعاتا یتکنولوژ یبانیپشت .8

 وتریکامپ بر یمبتن ارتباطات .9

 (ERP) منابع یزیر برنامه یها ستمیس .10

  اطالعات عصر در یابیبازار .11

 یاطالعات های¬ستمیس شدن یالملل نیب ،یکیالکترون تجارت .12
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 فهرست منابع: 

1. Mary Sumner, Enterprise resource planning, 2014, Pearson, ISBN: 1292039809, 
9781292039800 

2. Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce. And 
Risk, Daniel E. O’ Leary, Cambridge University Press,2000 

3. K. Ganesh, Sanjay Mohapatra, S. P. Anbuudayasankar, P. Sivakumar, Enterprise Resource 
Planning: Fundamentals of Design and Implementation, 2014, Springer, ISBN: 978-3-319-
05926-6, 978-3-319-05927-3 
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 هاستمیدر س یکار یباز

Gamification of Systems 

 

 3 تعداد واحد IE6820 کد درس

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

 هاای جدی در مدیریت سیستمآشنایی با اصول و کاربردهای بازی کاری و بازی ه

 رئوس مطالب:

کاربرد های  –به مفهوم استفاده از مولفه ها و نگرش های موجود در بازی برای ارتقای سیستم های جدی  –بازی کاری 

ها یافته است. این درس ضمن معرفی مفاهیم و شیوه استفاده از بازی کاری، دانشجویان روز افزونی در مدیریت سیستم

ها آشنا می کند. همچنین این درس می رخی از مهم ترین کاربرد های بازی کاری در طراحی و مدیریت سیستمرا با ب

در صنعت کشور فراهم  –مانند استفاده از بازی های جدّی  –تواند بستر مناسبی برای توسعه رویکرد های نوین مشابه 

 .کند

 

 :فهرست منابع

4 Kevin Werbach and Daniel Hunter, For The Win: How Game Thinking Can 
Revolutionize Your Business, Wharton Digital Press, 2012 

5 Byron Reeves and J. Leighton Read, Total Engagement: Using Games And Virtual 
Worlds To Change The Way People Work And Businesses Compete, Harvard Business 
Press, 2009  

6 Steffen P. Walz and Sebastian Deterding, eds., The Gameful World: Approaches, 
Issues, Applications, MIT Press, 2015  
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 ی اطالعاتیهاستمیس در منتخب مباحث

Selected Topics in Information Systems 

 

 کد درس
IE5898 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 ی درس:اهداف کل

در سطح کارشناسی ارشد که در فهرست ی اطالعاتهای آشنایی با یکی از دروس جدید و نوظهور در زمینه سیستم

هدف این درس آن است که به دانشجویان بیاموزد  دروس تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع آورده نشده است.

 بکار آید.ی اطالعاتهای ای سیستمدر گسترش و عمق بخشی به کاربردهتواند موضوع درس میچگونه 

 رئوس مطالب:

های ها و اطالعات روز؛ منافع و ارزشآشنایی با موضوع و تعاریف پایه آن؛ اهمیت و ضرورت موضوع مستند به داده

ای، و جهانی؛ سابقه و سیر تطور موضوع؛ آشنایی با مراکز علمی، موضوع درس برای مردم و جوامع در سطح ملی، منطقه

های افزارها و فناوریها و جزئیات موضوع؛ نرمبندیها، و افراد شاخص علمی مرتبط با موضوع؛ انواع دستههماییگرد

 ها.ها؛ بررسی و نقد روشسازی آنهای علمی و چگونگی بکارگیری و پیادهها و تکنیکمرتبط؛ روش

 و همچنیناد با تجربه در این زمینه هستند در ضمن گذراندن این درس، دانشجویان موظف به تحقیق و مصاحبه با افر

 .شده مطالعه موردی ارائه دهند هبایست برای عناوین دادمی

 :فهرست منابع

 های مرتبط منتشر شده در پنج سال اخیر،کتاب -1

 المللی مرتبط،های ملی و بینمجموعه مقاالت گردهمایی -2

 مقاالت علمی مرتبط منتشر شده در نشریات معتبر، -3

 ای.المللی و مؤسسات معتبر علمی و مشاورههای ملی و بینی مرتبط منتشر شده توسط سازمانهاگزارش -4
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 1 یاطالعات یهاستمیس در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Information Systems 1 

 

 کد درس
IE6898 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را درس مباحث پیشرفته با 

ند به کتمرکز میی اطالعاتهای از گرایش سیستم یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق یبرا

 کشد.چالش می

 

 رئوس مطالب:

ی اطالعاتهای سیستممربوط به  هاییکی از زمینهدر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

و های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزهر دانشجو از پردازند. می

ار انشجو با پیشقدمی و ابتکدر این درس انتظار است که د .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز نیارهگذر از 

 به زوایای اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندم در صنعت مهجاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتاز صنعت 

 :فهرست منابع

 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1
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 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یر علمو مؤسسات معتب یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 2 یاطالعات یهاستمیس در شرفتهیپ مباحث

Advanced Topics in Information Systems 2 

 

 کد درس
IE6899 

 3 تعداد واحد

 تخصصی انتخابی نوع درس

 اهداف کلی درس:

درس مباحث پیشرفته با هدف خاص تمرکز بر روی یک موضوع پژوهشی قابل توجه طراحی شده است، که دانشجویان را 

ند به کتمرکز میی عاتاطالهای از گرایش سیستم یمشخص وجوهکه بر  یقاتیپروژه تحق کی یطراحو توسعه،  ق،یتحق یبرا

باشد، یا آن که  1ی اطالعات یهاستمیدر س شرفتهیمباحث پتواند در ادامه مباحث درس کشد. مباحث این درس میچالش می

 به یک موضوع مستقل و متفاوت دیگر اختصاص یابد.

 

 رئوس مطالب:

ی اطالعاتهای سیستممربوط به  هایهیکی از زمیندر  قاتیتحق نیآخر یو بررس در این درس دانشجویان به مطالعه

و های علمی پرداخته و گزارش از مقاالت یامجموعهو نقد  لیو تحل هیخواسته خواهد شد که به تجزهر دانشجو از پردازند. می

ار کدر این درس انتظار است که دانشجو با پیشقدمی و ابت .دیرا انتخاب نما قیموضوع تحق کی ل،یو تحل هیتجز نیارهگذر از 

 به زوایای اساسی موضوعات بپردازد.

چند سخنران مهمان  با دعوت از توان. به عالوه میخواهد شد ( درس مدیریت و هدایتان)توسط استادها و بحثها یسخنران

 .بپردازندمهم در صنعت جاری و تحوالت  یدر روند فعلها دگاهیدتا به ارائه د وش سته، خوامرتبط با موضوعاتاز صنعت 

 :هرست منابعف
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 ر،یمرتبط منتشر شده در پنج سال اخ یهاکتاب -1

 مرتبط، یالمللنیو ب یمل یهاییمجموعه مقاالت گردهما -2

 معتبر، اتیمرتبط منتشر شده در نشر یمقاالت علم -3

 .یاو مشاوره یو مؤسسات معتبر علم یالمللنیو ب یمل یهامرتبط منتشر شده توسط سازمان یهاگزارش -4

5. Yeong, Foong May, How to read and critique a scientific research article, World Scientific 

Publishing, 2014, ISBN-13: 978-9814579162 and ISBN-10: 9814579165 
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 1 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 1 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6997 کد درس

 دکترا تخصصی انتخابی نوع درس

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 2سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

تعیین شده و مورد تأیید استاد راهنمای  موضوع کلی رساله دکتراآماده سازی دانشجوی دکترا در انجام پژوهش بر روی 

 اصلی دانشجو.

 شرح چگونگی:

سال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای این درس به صورت مستقل و انفرادی در اولین نیم

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع بر روی موضوع رساله اصلی وی، اخذ می

ه ارد در هر مراجعدکتری خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، ضرورت د

 دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و تبعیت کند.

آوری کافی مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در گزارشی مکتوب در این درس دانشجو به جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در اختیار استاد ها و یافتهلها، مطالعات، نقدها و تحلینتایج بررسی

 گذارد.راهنما می

 روش ارزیابی:
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پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد 

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی ر جزئیات این درس بر عهدهراهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگ

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما

 

 2 دکترا ناریسم

Doctoral Seminar 2 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6998 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا سنوع در

 و کارگاه محاسبات پیشرفته 1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

هدایت دانشجوی دکترا در عمق دهی به پژوهش بر روی موضوع مشخص تر رساله دکترا، تعیین عنوان پیشنهادی رساله، 

 پوزال( دکترا.و آماده سازی دانشجو برای تهیه طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پرو
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 شرح چگونگی:

این درس به صورت مستقل و انفرادی در دومین نیمسال شروع تحصیل توسط دانشجوی دکترا، با نظر استاد راهنمای 

شود. در این درس دانشجو موظف است در طول نیمسال نسبت به تحقیق و تتبع عمقی و دقیق تر بر روی اصلی وی، اخذ می

ی خود متمرکز شده، به صورت مداوم و پیوسته با استاد راهنما در ارتباط باشد. در این راستا، تر رساله دکترموضوع مشخص

ضرورت دارد در هر مراجعه دانشجو گزارش پیشرفت پژوهش را به استاد راهنما ارائه داده، و رهنمودهای وی را دریافت و 

 تبعیت کند.

مستندات و منابع علمی مرتبط با موضوع رساله اقدام کرده، و در آوری و به روزرسانی در این درس دانشجو به ادامه جمع

های علمی را تنظیم و تا پایان نیمسال و یا موعد مقرر در ها و یافتهها، مطالعات، نقدها و تحلیلگزارشی مکتوب نتایج بررسی

و  هانقدها و تحلیل گذشته تاحال( وضروری است در گزارش عالوه بر مرور منابع پژوهشی )از گذارد. اختیار استاد راهنما می

 عنوان پیشنهادی رساله، و چارچوب طرح پیشنهادی )پیشنهاده یا پروپوزال( دکترا گنجانده شود.های علمی، یافته

 روش ارزیابی:

 پس از تحویل گزارش مکتوب سمینار، ارائه در حضور استاد راهنمای اصلی و حداقل دو عضو هیأت علمی )به انتخاب استاد

 دانشکده است. شورا/کمیته تحصیالت تکمیلی راهنما(. نحوه توزیع و تعیین نمره و دیگر جزئیات این درس بر عهده

 

 عملکردی    آزمون نوشتاری آزمون نهایی   میان ترم  ارزشیابی مستمر 

 

 فهرست منابع:

 به تشخیص استاد راهنما
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 شرفتهیپ محاسبات کارگاه

Advanced Computing Workshop 

 

  تعداد ساعت 1 تعداد واحد IE6999 کد درس

 تخصصی انتخابی دکترا نوع درس

 2سمینار دکترا و  1سمینار دکترا  دروس ضروری مکمل

 اهداف کلی درس:

توانمندسازی و افزایش مهارت های محاسباتی پیشرفته دانشجو به منظور بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش رساله 

 دکترا.

 رح چگونگی:ش

این درس به صورت مستقل و انفرادی و یا گروهی در یکی از سه نیمسال اول، دوم و یا سوم تحصیل توسط دانشجوی 

های محاسباتی شود. در این درس دانشجو در طول نیمسال با ابزارها و مهارتدکترا، با نظر استاد راهنمای اصلی وی، اخذ می

ز و ضرورت )از میان رئوس مطالب و یا ابزارها و مهارت هائی که استاد راهنما تعیین و کامپیوتری پیشرفته به تناسب نیا

 آورد.کند( آشنا شده و قابلیت بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش را بدست میمی

 رئوس مطالب:

 Python ،Matlab ،Rافزارهای محاسباتی، آماری، تخصصی نظیر نرم

 Anylogic ،Simul8 ،FlexSim ،NetLogoسازی همانند َافزارهای شبیهنرم

 CPLEX ،Gurobi ،COIN-ORیابی از قبیل افزارهای بهینهنرم
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 های شبکه عصبی، فراابتکاری )همانند ژنتیک، کلونی مورچگان، الهام گرفته از طبیعت(افزارهای مربوط به الگوریتمنرم

 (، محاسبات ابریHigh Performance Computingهای استفاده از محاسبات سریع )فراگیری مهارت

 Gephi ،Pajek ،NodeXL ،Cytoscapeهای پیچیده و اجتماعی نظیر افزارهای شبکهنرم

 QGIS( نظیر GISهای اطالعات جغرافیائی )افزارهای سیستمنرم

 افزار پیشرفته مربوط به نیاز پژوهشی دانشجوهر نرم

 فهرست منابع:

 افزارهاهریک از نرممنابع آموزشی و راهنماهای مربوط به 

 

 

 


