
دانشگاه تهران- هاو سیستممهندسی صنایعدانشکده دروس دوره دکتري مجموعه 

)واحد12حداکثر (دروس جبرانی -الف

گروه درسی ذیل حداقل یک درس را قبل از دوره دکتري گذرانـده  پنجیک از دانشجوي دوره دکتري موظف است که در هر
راي تحصـیالت تکمیلـی گـروه مهندسـی صـنایع،      بایستی با راهنمایی استاد راهنما و تصویب شودر غیراین صورت می. باشد

.اقدام نماید) تحت عنوان دروس جبرانی(نسبت به اخذ دروس 
ریزي خطی پیشرفتهبرنامهوریزي ریاضی، برنامه)1(تحقیق در عملیات : شاملتحقیق در عملیات-1
ریزي تولید پیشرفتهبرنامهوزي تولیدری، برنامه)1(هاي کنترل تولید و موجودي: شاملریزي و کنترل تولیدبرنامه-2
اقتصاد مهندسی پیشرفتهواقتصاد مهندسی، اقتصاد سنجی: شاملاقتصاد مهندسی-3
هاي آماري پیشرفتهروشواحتماالت، آمار مهندسی: شاملآمار و احتماالت-4
هـاي  هاي دینامیکی و زبانهاي صنعتی، سیستمریزي واحدهاي صنعتی، طراحی سیستمطرح: شاملمهندسی سیستم-5

.سازي کامپیوتريشبیه

در محاسبه تعداد واحد گذرانده در دوره دکتري و نیز در محاسبه اخذ شده توسط دانشجودروس جبرانیهر یک از : تذکر
.تواند جزء دروس امتحان جامع باشدمعدل دوره لحاظ نشده و همچنین نمی

)واحد9حداقل (اصلیدروس -ب

)رزمیدکتر (هاي زنجیره تامینطراحی شبکه-6)دکتر جوالي(دهاي تصادفیفرآین-1
)قادريدکتر (هاي زمانیبینی و آنالیز سريپیش-7)ربانیدکتر (تئوري گراف-2
)ابراهیم پوردکتر (تئوري پایایی-8)آزادهدکتر (هاطراحی آزمایش-3
.)تولکی مقدمدکتر (سازيروشهاي فرا ابتکاري در بهینه-9)کرامتیدکتر (تجزیه و تحلیل چند متغیره-4
)ترابیدکتر (هاي تأمینسازي در زنجیرهریزي و بهینهبرنامه-5

)واحد9حداکثر (دروس اختیاري -ج
مهندسـی  دانشکدهاین دروس در قالب طرح آموزشی دانشجو و به پیشنهاد استاد راهنما و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی 

:گردندمیپیشنهادصنایع و از عناوین ذیل 
)MCDM(گیري با معیارهاي چندگانه تصمیم-10ریزي غیر خطیبرنامه-1
در مهندسی صنایعمحاسبات نرمکاربرد -11مهندسی فاکتورهاي انسانی پیشرفته-2
مدیریت نگهداري و تعمیرات پیشرفته-12هاي خبره و هوش مصنوعیسیستم-3
تئوري توالی عملیات-13فازيگیريتصمیم-4
طراحی و تولید به وسیله کامپیوتر-14هاي دینامیکی پیشرفتهسیستم-5
(MIS)هاي اطالعات مدیریت سیستم- 15سیستم هاي صف- 6
.ریزي پویابرنامه- 16نظریه بازیها-7
.اجتماعی–هاي اقتصادي سازي سیستممدل-17پذیرولید انعطافهاي تسیستم-8
مهندسی کیفیت-9

حداکثر MBAاز مجموعه (مهندسی صنایعو دکتري کارشناسی ارشد هاي ارائه شده در گرایشدروس سایر اخذ : تذکر
.مهندسی صنایع میسر می باشددانشکدهصیالت تکمیلی با تائید استاد راهنما و تصویب شوراي تح)یک درس

.باشدمی) به همراه دو واحد روش تحقیق دکتري(واحد 22تا 18تعداد واحدهاي رساله در مرحله پژوهشی بین -د


