
  بسمه تعالی

  

  اطالعیه نوبت دوم

دي از دانشجویان محترم، به و عدم اقدام از سوي تعدا 18/6/93به اطالعیه مهم مورخ نظر 

الکترونیکی سی ارشد دوره آموزش کارشنا 93از دانشجویان ورودي اطالع آن دسته 

صنایع دانشکده فنی کاسپین که بر اساس توضیحات صفحه دوم همین مهندسی ) مجازي(

     واحدهاي صنعتیطرح ریزي و  2تحقیق در عملیات اطالعیه موظف به اخذ دروس 

ریز نمرات دروس دوره و کپی کارنامه کنکور ارشدبوده اند می رساند، الزم است که 

گیالن، با پست پیشتاز به آدرس 15/4/94لغایت  1/4/94در بازه زمانی  کارشناسی خود را

43841-119صندوق پستی دانشکده فنی کاسپین، ،)عج(شهرك ولیعر چوکارضوانشهر، 

اداره آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده فنی کاسپین ارسال نمایند تا در روند انتخاب 

ود؛ بدیهی است و فارغ التحصیلی ایشان اختاللی ایجاد نش 94-95سال تحصیلی واحد 

به منظور . هد بودخوادرخواستی برعهده دانشجو عدم ارسال مدارك مسئولیت ناشی از 

نیز در صفحه دوم همین  93-94اطالعیه انتخاب واحد نیمسال اول استحضار بیشتر، 

  . اطالعیه درج شده است

  

  

  

  



  دانشکده هاي فنی کاسپین و فومن  93-94برنامه درسی دوره آموزش مجازي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع نیمسال اول 

  )93ورودي هاي (

شماره   عنوان درس

  درس

  ظرفیت  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه   یکشنبه  شنبه   درس  استاد  واحد  گروه

دکتر محمد علی   3  42  8109026  روشهاي آماري پیشرفته

  آزاده

  150    17:30- 20        اجباري

دکتر عباس   2  22  8109041  سمینار

  کرامتی

  150    13- 15        اجباري

ریزي واحدهاي طرح

  صنعتی

  150    15-17:30        جبرانی  دکتر علی بزرگی  3  42  8109061

دکتر مجید   3  22  8109080  2تحقیق در عملیات 

  شخصی نیایی 

  150  10-12:30          جبرانی

  

  : تذکرات مهم

بوده و یا  14ناسی باالي ایشان در مقطع کارش 2ریزي واحدهاي صنعتی و تحقیق در عملیات دانشجویانی که نمره دروس طرح-1

. درصد زده باشد نیازي به اخذ دروس فوق الذکر ندارند 50در کنکور کارشناسی ارشد دروس مذکور را باالي 

س جبرانی نیستند، الزم است عالوه بر دو درس اجباري روشهاي آماري وجه به بند یک ملزم به گزراندن درودانشجویانی که با ت-2

. واحد انتخاب شود 8از جدول زیر اخذ نمایند که مجموعاً را نیز ) تئوري فازي(شرفته و سمینار، درس نظریه فازي پی

دانشجویانی که بر اساس بند یک فوق ملزم به اخذ یک درس جبرانی می باشند، الزم است تا دروس روشهاي آماري پیشرفته و -3

).واحد 8مجموعاً (سمینار را نیز اخذ نمایند 

  

  دانشکده هاي فنی کاسپین و فومن  93-94برنامه درسی دوره آموزش مجازي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع نیمسال اول 

  )92ورودي هاي (

شماره   عنوان درس

  درس

  ظرفیت  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه   یکشنبه  شنبه   درس  استاد  واحد  گروه

مهندسی فاکتورهاي 

  پیشرفته انسانی

محمد علی  دکتر  3  22  8109008

  آزاده

  90      15- 17:30      اختیاري

  90        17:30-20    اختیاري  دکتر علی بزرگی  3  22  8109120  )تئوري فازي(نظریه فازي 

زمانبندي پروژه      

  )مباحث ویژه(

دکتر محمد مهدي   3  22  8109230

  نصیري

  90        15- 17:30    اختیاري


