
نقشه راه ارشد مهندسی صنایع

خانه مهندسی صنایع



معرفییی ینانییار نقشییه راه ارشیید

مهندسی صنایع
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معرفی گرایش های ارشد مهندسی صنایع❖

دروس امتحانی کنکور ارشد در هر گرایش❖

منابع مناسب برای کنکور ارشد❖

ضریب هر درس در کنکور❖

دانشگاه های ارائه کننده هر گرایش❖

هر گرایش APPLYدانشگاه های منتخب ❖



ایییو ینانییار نییراف اییه افییرا ف 

مناسب است؟
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دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع ✓

ساایر دانشجویان عالقه مند به ادامه تحصیل در ارشد مهندسی صنایع✓

رشته ها

د انتخاا  دانشجویان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد که قصا✓

رشته دارند

یعتمام افراد عالقه مند به شناخت گرایش های ارشد مهندسی صنا✓



نرنامه زمان نندف ینانار
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توضیحات ساعت 

و معرفی وبینارخوش آمدگویی 10:15تا 10

معرفی سخنرانان، معرفی مقطع ارشد و منابع10:30تا 10:15

(مهندس مینایی)لجستیک معرفی گرایش 11:00تا 10:45

(یمهندس مینای)کالن معرفی گرایش سیستم های 11:15تا 11:00

(مهندس مینایی)معرفی گرایش نوآوری و فناوری 11:30تا 11:15

(ییمهندس مینا)معرفی گرایش کیفیت و بهره  وری11:45تا 11:30

آنتراک12:00تا 11:45

توضیحات ساعت 

(مهندس نعیمی)سیستم های سالمتمعرفی گرایش 12:15الی 12

(مهندس نعیمی)بهینه سازیمعرفی گرایش 12:30الی 12:15

(مهندس نعیمی)مهندسی مالی معرفی گرایش 12:45الی 12:30

13الی 12:45
مهندس )و کنترل پروژه معرفی گرایش مدیریت 

(نعیمی

(مهندس نعیمی)مدیریت مهندسیمعرفی گرایش 13:15الی 13

(میمهندس نعی)معرفی گرایش سیستم های اطالعاتی 13:30الی 13:15

معرفی دانشگاه های برتر دنیا13:40تا 13:30

پرسش و پاسخ و جمع بندی14تا 13:45



معرفی سخنرانان
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سهرا  مینایی

یک و گارایش ججتات–کارشناسی ارشد رشته مهندسای صانایع •

رنجیره تامین دانشگاه خوارزمی

یات از مشاور پیاده سازی استاندارد هاای سیتاتم مادیریت کی •

 , ISO9001 , ISO45001 , ISO14001 , IATF16949جملاه 

ISO13485 , ISO22000 , ISO17025 در تیم مدیرفا... و

مدرس دوره های سیتتم مدیریت کی یت•

... و •

پویا نعیمی

ساازی از گرایش بهینه–کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع •

دانشگاه امیرکبیر

مشاور و مدرس پیاده سازی اساتاندارد هاای سیتاتم مادیریت•

 , ISO9001 , IATF16949 , ISO13485کی یاات از جملااه 

ISO22000  در تیم مدیرفا... و

جمله مشاور پیاده سازی و تدریس ابزار های مهندسی کی یت از•

SPC , MSA , DOE , SIX SIGMA و...



دمعرفی  یره کارشناسی ارش
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اجی دوره کارشناسی ارشد یکی از دوره های آموزشی و پژوهشی آموزش ع

قاتی و برنامه تحقیاین دوره، شامل تعدادی دروس نظری، کاربردی. است

یناه جهت افزایش اطالعات متخصصان مهندسی صانایع میباشاد کاه زم

کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای دانش در این رشته در زمان

ه هدف این دوره تربیت افرادی اسات کا. حال میگذرد را فراهم می آورد

توانااایی مزم جهاات برنامااه ریاازی، بهینااه سااازی و نظااارت باار اجاارای 

ضامنا  . سیتتمهای مدیریتی در زمینه گارایش مربوطاه را داشاته باشاند

ی را کاه دانش آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل متاائل

.در زمینه حرفه خود با آن مواجه میشوند را دارا هتتند



فهرست عناییو مور  

نررسی هر گرایش
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معرفی کلی گرایش•

دروس و منابع کنکور ارشد•

دروس تخصصی دانشگاه ها•

دانشگاه های پذیرنده•

وضعیت اپالی در گرایش•
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1کد 
-ره وریکیفیت و بهسیستم های سالمت بهینه سازی سیستم ها 

سیستم های اطالعاتیمدیریت نوآوری و فناوری 

تعداد سوامتضریبنام درسردیف

320آمار و احتمال1

320تحقیق در عملیات2

230زبان عمومی و تخصصی3

کنترل کی یت4

5

10

10طرحریزی واحد های صنعتی5

10کنترل موجودی6

10کنترل پروژه7

10اقتصاد مهندسی8

020ریاضی عمومی9

020اقتصاد عمومی10

اصول مدیریت و تئوری 11
020سازمان

 ریس امتحانی کنکور ارشد هر گرایش
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2کد 
سیستم های کالن

تعداد سوامتضریبنام درسردیف

220آمار و احتمال1

220تحقیق در عملیات2

130زبان عمومی و تخصصی3

کنترل کی یت4

0

10

10طرحریزی واحد های صنعتی5

10کنترل موجودی6

10کنترل پروژه7

10اقتصاد مهندسی8

120ریاضی عمومی9

120اقتصاد عمومی10

اصول مدیریت و تئوری 11
020سازمان

 ریس امتحانی کنکور ارشد هر گرایش
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3کد 
همدیریت پروژلجستیک و زنجیره تامین مهندسی مالی 

تعداد سوامتضریبنام درسردیف

220آمار و احتمال1

220تحقیق در عملیات2

230زبان عمومی و تخصصی3

کنترل کی یت4

5

10

10طرحریزی واحد های صنعتی5

10کنترل موجودی6

10کنترل پروژه7

10اقتصاد مهندسی8

020ریاضی عمومی9

020اقتصاد عمومی10

اصول مدیریت و تئوری 11
020سازمان

 ریس امتحانی کنکور ارشد هر گرایش
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4کد 
مدیریت مهندسی

تعداد سوامتضریبنام درسردیف

220آمار و احتمال1

220تحقیق در عملیات2

230زبان عمومی و تخصصی3

کنترل کی یت4

1

10

10طرحریزی واحد های صنعتی5

10کنترل موجودی6

10کنترل پروژه7

10اقتصاد مهندسی8

020ریاضی عمومی9

020اقتصاد عمومی10

اصول مدیریت و تئوری 11
120سازمان

 ریس امتحانی کنکور ارشد هر گرایش



منانع مطالعاتی کنکور ارشد

:آمار و احتمال •

آمار مهندسی جیبرمن•

آمار ریاضی جان فروند•

مبانی احتمال شلدون راس•

(تتت)مبانی آمار و احتمالت مهندسی ایوزیان•
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منانع مطالعاتی کنکور ارشد

تحقیق در عملیات•

مجموعه کتب تحقیق در عملیات زنده یاد •

پروفتور آریا نژاد

تحقیق در عملیات مختار بازارا•

مجموعه دو جلدی تحقیق در عملیات حمدی •

طه
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منانع مطالعاتی کنکور ارشد

:زبان عمومی و تخصصی•

:زبان عمومی•

جغات جهانشاهی•

گرامر جهانشاهی•

تتت جغات جهانشاهی•

:زبان تخصصی•

انزبان تخصصی مهندسی صنایع شای•
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منانع مطالعاتی کنکور ارشد

:دروس تخصصی•

:طرحریزی•

طرحریزی واحد های صنعتی عبدهلل زاده

طرحریزی واحد های صنعتی فرانتیس

طرحریزی واحد های صنعتی اپل

:کنترل کی یت•

کنترل کی یت آماری مونتگومری

انکنترل کی یت آماری زنده یاد نقندری
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منانع مطالعاتی کنکور ارشد

:دروس تخصصی•

:کنترل موجودی•

ادهبرنامه ریزی و کنترل توجید و موجودی ها عبدهلل ز

میبرنامه ریزی و کنترل توجید و موجودی ها فاطمی ق

:کنترل پروژه•

کنترل پروژه سبزه پرورو

نکته و سوامت کارشناسی ارشد سبزه پرور
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منانع مطالعاتی کنکور ارشد

اقتصاد مهندسی•

اقتصاد مهندسی اسکونژاد•

اقتصاد مهندسی اسماعیلی•
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منانع مطالعاتی کنکور ارشد

:ریاضی عمومی•

مجموعه دوجلدی ریاضی عمومی آقاسی•

حتا  دی رانتیل توماس آدامز•

:اقتصاد عمومی•

مجموعه دو جلدی اقتصاد نظری•

مجموعه دو جلدی اقتصاد قاسمی•

18



منانع مطالعاتی کنکور ارشد

:اصول مدیریت و تئوری سازمان•

اصول مدیریت جلیلیان•

اصول مدیریت آقامیری•

اصول مدیریت پرچ•

19
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نایع نگاه کلی نه تمامی گرایش هاف ارشد مهندسی ص

کد ضریبنام گرایشرشته

مهندسی صنایع

کی یت و سالمت بهینه سازی 
1کد مدیریت نوآوری و فناوری-وری بهره

2کد سیتتم های کالن

مدیریتججتتیک مهندسی ماجی 
3کد پروژه

4کد مدیریت مهندسی

1کد -مهندسی حمل و نقل ریلی

1کد -مهندسی ایمنی در راه آهن

مهندسی سیتتم های محیط
2کد -زیتت



ک معرفی گرایش لجستا
(  3کد )ی زنجاره تاماو 
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جر به وجود نظام های تامین و و تدارکات سنتی در کشور، من

ایجاااد ناهماااهنگی و عاادم یک اااراگی سااازمان هااا در ارائااه 

ایان موضاود در نهایات . محصومت و خدماتشان می گاردد

باعث افزایش میزان قیمت تمام شده کام ها و خادمات مای

ماام به صورتی که گاها درصد قابل توجهی از هزیناه ت. گردد

شده، به دجیل ناهماهنگی موجاود در زنجیاره تاامین ری مای

ه عدم توجه کافی باه اماور ججتاتیکی در طاول زنجیار. دهد

تامین، گردش هزینه قابل تاوجهی در مقایتاه باا رقام 

ه هر گونه صرفه جویی در ایان هزینا. کشور را رقم زده است

. ها، نتایج مثبتی را در بر خواهد داشت



ک معرفی گرایش لجستا
ی زنجاره تاماو
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به منظور توسعه راه کار های مناسب جهات رفاع و یاا کااهش 

مشکالت مذکور در سطح کشاور و هام اناین افازایش رقابات

ائل پذیری در بازار های جهانی، برخورد ریشه ای و اصوجی با مت

م انین موجود با تکیه بر اصول علمی مدیریت زنجیره تامین و ه

ت هاای مدیریت ججتتیک، به عنوان مهم ترین زیاربخش فعاجیا

ماادیریت زنجیااره تااامین، از طریااق تربیاات و بااه کااار گیااری

تیک در متخصصین امور مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ججتا

.سازمان ها و شرکت ها، امری ضروریتت
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تعداد واحدنام درس
3اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

3تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی

3طراحی شبکه زنجیره تامین

3مدلهای زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل

 ریس تخصصی الزامی گرایش 

لجستاک ی زنجاره تاماو
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تعداد واحدنام درس
3سیتتمهای توزیع و خرده فروشی

3مدیریت تدارکات

3طراحی انبار، جابجایی مواد و بتته بندی

3مدجتازی و بهینه سازی: شبیه سازی کام یوتری

3ججتتیک بین اجملل

3زنجیره تامین سبز و پایدار

3ججتتیک بحران

3مباحث منتخب در ججتتیک و زنجیره تأمین

13مباحث پیشرفته در ججتتیک و زنجیره تأمین

23مباحث پیشرفته در ججتتیک و زنجیره تأمین

 ریس تخصصی انتخانی گرایش لجستاک ی زنجاره تاماو

تعداد واحدنام درس
اخذ حداقل یک و حداکثر دو درس از بین دروس ذیل با نظر استاد راهنما

3برنامه ریزی عدد صحیح

3برنامه ریزی پویا

3برنامه ریزی غیرخطی

3برنامه ریزی غیر قطعی

3نظریه شبکه

3نظریه بازیها

3تصمیم گیری با معیارهای اندگانه

3استراتژی توجید و خدمات
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ماو نرم افزار هاف پر کارنر  گرایش لجستاک ی زنجاره تا

وارد کردن مدل در نرم افزار و پیدا کردن پاسخ بهینه مدل نوشته شده: گمز •

حل متائل خطی و غیر خطی: جینگو •

را ابتکاری حل متأجه زنجیره تآمین اند سطحی با است اده از اجگوریتم های ف: متلب •

...  یا ژنتیک یا 



یضعات اپالف گرایش لجستاک ی زنجاره تاماو 
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عنوان رشته در دانشگاه مقصد گرایش زنجیره تامین کشور نام دانشگاه رنکینگ

SUPPLY CHAIN MANGEMENT – TRANSPORTATION AND LOGISTICS آمریکا Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1

- آمریکا Stanford University 2

- آمریکا Harvard University 3

- آمریکا California Institute of Technology (Caltech) 4

- انگلیس University of Oxford 5

Logistics, Operations and Supply Chain Management سوییس ETH Zurich - Swiss Federal Institute of 

Technology
6

- انگلستان University of Cambridge 7

- انگلستان Imperial College London 8

- آمریکا University of Chicago 9

- انگلستان UCL 10

https://scm.mit.edu/
https://www.stanford.edu/
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.caltech.edu/
https://www.ox.ac.uk/
https://ethz.ch/en.html
https://www.cam.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.uchicago.edu/
https://www.ucl.ac.uk/


یضعات اپالف گرایش لجستاک ی زنجاره تاماو 
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عنوان رشته در دانشگاه مقصد گرایش زنجیره تامین کشور نام دانشگاه رنکینگ

- سنگاپور National University of Singapore (NUS) 11

- آمریکا Princeton University 12

- سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore 

(NTU)
13

Global Supply Chain Management سوییس EPFL 14

- چین Tsinghua University 15

- آمریکا University of Pennsylvania 16

- آمریکا Cornell University 17

- آمریکا Yale University 18

- آمریکا Columbia University 19

- انگلیس The University of Edinburgh 20

https://www.nus.edu.sg/
https://www.princeton.edu/
https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx
https://www.topuniversities.com/universities/epfl
https://www.tsinghua.edu.cn/en/index.htm
https://www.tsinghua.edu.cn/en/index.htm
https://www.topuniversities.com/universities/cornell-university
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.columbia.edu/
https://www.ed.ac.uk/


 انشگاه هاف ارائه کننده گرایش لجستاک ی زنجاره تاماو

28

(روزانه و نوبت دوم)ظرفیت محل تحصیلدانشگاهردیف

6اص هاناص هان1

تهرانتربیت مدرس2
7

(فاقد خوابگاه) 5

تهران 3
6مپردیس فارابی ق

11تهران

12کرجخوارزمی4

11اص هانصنعتی اص هان5

6تهرانیرصنعتی امیر کب6

خواجه نصیر اجدین7
7تهرانطوسی

خواجه نصیر اجدین8
طوسی

ویژهمنطقه 
3رجکپیاماقتصادی

6بابلنوشیروانی بابل9

16تهرانعلم و صنعت10



اف معرفی گرایش ساستم ه
( 2کد )کالن 
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هیناه گرایش سیتتم های کالن باه ناوعی بعاد از گارایش ب

. رددسازی، دومین گرایش ارشد مهندسی صنایع تلقی مای گا

الن باه به صورت کلی می توان گ ت گرایش سیتتم های کا

م تحقیق و مطاجعه در خصوص برناماه ریازی و طاری سیتات

. های مختلف در سطوی کالن می پردازد



اف معرفی گرایش ساستم ه
( 2کد )کالن 
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ود کاه هدف گرایش سیتتم های کالن، تربیت مهندسینی با

بتوانند با است اده از ابازار هاا و مادل هاای مختلاف، رواباط

د؛ تحلیل، پیچیده ی سیتتم های کالن را درک و شناسایی کنن

ایات باا پیش بینی و اصالی سیتتم ها را انجام بدهند، و در نه

رائاه توجه به اجزامات و امکانات موجود بهتارین سیتاتم را ا

.دهند



اف معرفی گرایش ساستم ه
( 2کد )کالن 

31

: حوزه اصلی ذیل تعریف شده است 3این گرایش در 

انرژی•

تحقیق در عملیات •

حمل و نقل•

و 2و1ریاضای )به دجیل ناود دروس امتحاانی ایان گارایش، 

ایش، درصد زیادی از متقاضیان این گار( اقتصار خرد و کالن

. نداز گرایش هایی غیر از گرایش مهندسی صنایع می باش
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تعداد واحدنام درس
3مدلسازی پویایی های سیستم

3برنامه ریزی ریاضی

3نظریه تصمیم گیری

3مهندسی سیستم

ف  ریس تخصصی الزامی گرایش ساستم ها

کالن 
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تعداد واحد(زمینه تحقیق در عملیات)نام درس 
3برنامه ریزی پویا

3برنامه ریزی خطی

3برنامه ریزی غیر خطی

3برنامه ریزی غیر قطعی

3نظریه بازی ها

 ریس تخصصی انتخانی گرایش ساستم هاف کالن 

تعداد واحد(زمینه انرژی)نام درس 
3روشهای برنامه ریزی و مدل های انرژی

3مبانی اقتصاد انرژی و سیتتم عرضه انرژی

3اقتصاد منابع فناپذیر

3انرژی و محیط زیتت

تعداد واحد(زمینه حمل و نقل)نام درس 
3برنامه ریزی حمل و نقل

3تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل

3مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل

3ارزیابی پروژه های حمل و نقل

3تحلیل تقاضای حمل و نقل

تعداد واحد(مشترک در هر زمینه)نام درس 
3مباحث منتخب در سیتتم های کالن

13مباحث پیشرفته در سیتتم های کالن 

23مباحث پیشرفته در سیتتم های کالن 

3کارگاه محاسبات پیشرفته
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الن نرم افزار هاف پر کارنر  گرایش گرایش ساستم هاف ک

دهوارد کردن مدل در نرم افزار و پیدا کردن پاسخ بهینه مدل نوشته ش: گمز •

حل متائل خطی و غیر خطی: جینگو •



یضعات اپالف گرایش ساستم هاف کالن

35

عنوان رشته در دانشگاه مقصد گرایش زنجیره تامین کشور نام دانشگاه رنکینگ

Economics آمریکا Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1

Economic & Political Systems آمریکا Stanford University 2

Economics آمریکا Harvard University 3

- آمریکا California Institute of Technology (Caltech) 4

Economics انگلیس University of Oxford 5

- سوییس ETH Zurich - Swiss Federal Institute of 

Technology
6

Economics انگلستان University of Cambridge 7

Economics انگلستان Imperial College London 8

Economics آمریکا University of Chicago 9

- انگلستان UCL 10

https://scm.mit.edu/
https://www.stanford.edu/
https://handbook.fas.harvard.edu/book/economics
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.caltech.edu/
https://www.ox.ac.uk/
https://ethz.ch/en.html
http://www.econ.cam.ac.uk/
https://www.cam.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.uchicago.edu/
https://www.ucl.ac.uk/


یضعات اپالف گرایش ساستم هاف کالن
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عنوان رشته در دانشگاه مقصد گرایش زنجیره تامین کشور نام دانشگاه رنکینگ

Economics سنگاپور National University of Singapore (NUS) 11

Economics آمریکا Princeton University 12

- سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore 

(NTU)
13

Economics سوییس EPFL 14

- چین Tsinghua University 15

Economics آمریکا University of Pennsylvania 16

Economics آمریکا Cornell University 17

- آمریکا Yale University 18

Economics آمریکا Columbia University 19

- انگلیس The University of Edinburgh 20

https://www.nus.edu.sg/
https://www.princeton.edu/
https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx
https://www.topuniversities.com/universities/epfl
https://www.tsinghua.edu.cn/en/index.htm
https://www.tsinghua.edu.cn/en/index.htm
https://www.topuniversities.com/universities/cornell-university
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.columbia.edu/
https://www.ed.ac.uk/


 انشگاه هاف ارائه کننده گرایش
گرایش ساستم هاف کالن 

37

دوره تحصیلینام دانشگاهظرفیت

نوبت دوم(مهندسیدانشکده فنی و تحصیل کرجمحل )تهران -دانشگاه خوارزمی 3
نوبت دوماصفهانصنعتیدانشگاه 5
نوبت دومتهران-ایراندانشگاه علم و صنعت 3
نوبت دومبهشهر-مازندران فناوریدانشگاه علم و 5ّ
نوبت دوممشهدفردوسیدانشگاه 1
نوبت دومیزددانشگاه 3
روزانههمدان-دانشگاه بوعلی سینا 6
نوبت دومهمدان-دانشگاه بوعلی سینا 3
روزانهدانشگاه تربیت مدرس7
روزانهدانشگاه تهران8
نوبت دومدانشگاه تهران3

روزانه(مهندسیدانشکده فنی و تحصیل کرجمحل )تهران -دانشگاه خوارزمی 9
روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه16
روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان9
روزانهتهران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر 6
روزانهتهران-دانشگاه صنعتی شریف 8
روزانهتهران-دانشگاه علم و صنعت ایران 9
روزانهبهشهر-مازندران فناوریدانشگاه علم و 21ّ
روزانهدانشگاه فردوسی مشهد3
روزانهدانشگاه یزد7
روزانهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی5
روزانهتهران-( ع)دانشگاه جامع امام حسین 15
نوبت دومتهران-دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 7
روزانهتهران-دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 8
روزانهدانشگاه تربیت مدرس5

نوبت دومتهران-دانشگاه خوارزمی 1

روزانهتهران-خوارزمیدانشگاه 5



معرفی گرایش مدیریت 
(  1کد)نوآیرف ی فنایرف 

38

ن یکی از کمبود ها و ااجش های سازمان های توجیدی داخلای پدیاد آماد

نوآوری و خالقیات در محصاومت و خادمات ارائاه شاده توساط آناان 

ت یاک امروزه ویژگی خالقانه است که باعث شکتت یاا موفقیا. می باشد

داناش آموختگاان ایان گارایش در . محصول یا خدمت جدید مای شاود

اه و ایجاد تالش اند تا با است اده از فناوری های موجود و نوین در سطح بنگ

رانی شاوند خالقیت، بتوانند قدرت رقابتی را افزایش داده و تبدیل به مدی

. در صنایع تکنوجوژی محور، بتوانند فعاجیت نمایند



39

ش هاای هدف این گرایش تربیت دانش آموختگانیتت کاه بتوانناد اااج

حلیل موجود در ارتباط با نوآوری و فناوری در سطح سازمان را بررسی و ت

ی و منظور از مدیریت ناوآور. نموده و راه کار های مناسبی را ارائه نمایند

ومت فناوری مجموعه فعاجیت هایی است که منتج به تجاری سازی محصا

با بهرهمندی از جدیاد تارین فنااوری هاا و ناوآوری در ساطح ساازمان 

. می باشد

معرفی گرایش مدیریت 
(  1کد)نوآیرف ی فنایرف 
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: توانایی های مورد نیاز این گرایش 

بط باا بررسی متائل و مشکالت مادیریتی، عملیااتی و ساازمانی مارت•

طراحی و تجاری سازی محصومت و فرایندهای نوین 

های موجود در ارتباط با مدیریت نوآوری و فناوری تحلیل ااجش•

بررسی و شناسایی آخارین دساتاوردهای فنااوری در جهاات مختلاف•

صنعتی

معرفی گرایش مدیریت 
(  1کد)نوآیرف ی فنایرف 
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تعداد واحدنام درس
3مدیریت نوآوری و خالقیت

3مبانی مدیریت فناوری

3توسعه محصوالت و فرآیند های جدید

3استراتژی تولید و خدمات 

 ریس تخصصی الزامی مدیریت نوآیرف

ی فنایرف
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تعداد واحدنام درس
3ارزیابی، پیش بینی و انتقال فناوری

3طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

3فنون و فناوری های نوین تولید

3مدیریت دانش

3برنامه ریزی استراتژیک

ف  ریس تخصصی اختاارف مدیریت نوآیر

ی فنایرف
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مهارت هاف مور  نااز گرایش نوآیرف ی فنایرف

-یمهارت هاای بازاریااب)نقش اند وظی ه ای بودن در توسعه ی محصول جدید •

کنترل ،توجید، ساخت، گتترش کارکرد کی یت-طراحی -تحلیل اقتصادی

... (پروژه و 

مهارت های مدیریتی در یک کار گروهی•

تکنیک ها و ابزارهای موجود در توسعه محصومت جدید•

...  و •



یضعات اپالف گرایش گرایش نوآیرف ی فنایرف
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عنوان رشته در دانشگاه مقصد گرایش زنجیره تامین کشور نام دانشگاه رنکینگ

Innovation and Entrepreneurship آمریکا Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1

- آمریکا Stanford University 2

Harvard Innovation Labs آمریکا Harvard University 3

- آمریکا California Institute of Technology (Caltech) 4

- انگلیس University of Oxford 5

- سوییس ETH Zurich - Swiss Federal Institute of 

Technology
6

- انگلستان University of Cambridge 7

Management and Entrepreneurship انگلستان Imperial College London 8

- آمریکا University of Chicago 9

- انگلستان UCL 10

https://scm.mit.edu/
https://www.stanford.edu/
https://innovationlabs.harvard.edu/
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.caltech.edu/
https://www.ox.ac.uk/
https://ethz.ch/en.html
https://www.cam.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/business-school/faculty-research/academic-areas/management-entrepreneurship/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.uchicago.edu/
https://www.ucl.ac.uk/
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عنوان رشته در دانشگاه مقصد گرایش زنجیره تامین کشور نام دانشگاه رنکینگ

- سنگاپور National University of Singapore (NUS) 11

Innovation Forum | Keller Center at Princeton University آمریکا Princeton University 12

- سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore 

(NTU)
13

- سوییس EPFL 14

- چین Tsinghua University 15

Mastering Innovation: Strategy, Process, and Tools آمریکا University of Pennsylvania 16

- آمریکا Cornell University 17

- آمریکا Yale University 18

- آمریکا Columbia University 19

- انگلیس The University of Edinburgh 20

یضعات اپالف گرایش گرایش نوآیرف ی فنایرف

https://www.nus.edu.sg/
https://kellercenter.princeton.edu/programs/innovation-forum
https://www.princeton.edu/
https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx
https://www.topuniversities.com/universities/epfl
https://www.tsinghua.edu.cn/en/index.htm
https://executiveeducation.wharton.upenn.edu/for-individuals/all-programs/mastering-innovation-strategy-process-and-tools/
https://www.tsinghua.edu.cn/en/index.htm
https://www.topuniversities.com/universities/cornell-university
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.columbia.edu/
https://www.ed.ac.uk/


 انشگاه هاف ارائه کننده گرایش گرایش نوآیرف ی فنایرف

46

ظرفیتدورهمحل تحصیلدانشگاهردیف

18غیر انت اعیآبیکغیاث اجدین جمشید کاشانی1



ی معرفی گرایش کافات
( 1کد )نهره یرف 

47

از آن همانطور که می دانید، کی یت امری نیتات کاه بتاوان

تاوان با نگاهی به تاریخ باه راحتای مای. سر سری عبور کرد

اخیر باا فهمید کی یت متاجه ای نیتت که مربوط به ساجهای

در واقاع اصاوجی مانناد . بازه زماانی خاصای از تااریخ باشاد

تاتند مشارکت کارکنان و مشتری مداری و بهبود، اصاوجی نی

. که فقط در ساجهای اخیر مورد توجه قرار گرفته باشند



ی معرفی گرایش کافات
( 1کد )نهره یرف 

48

. ضرورت این گرایش به همان اندازه مهم است که کتب و کار مهم است•

همیات توسط دکتر واجتر شوارت با اندازه گیری واریانس توجیاد دارای ا1926از سال •

گردید

در ادامه توسط دکتر دمینگ توسعه داده شد•

ژاپنی ها، از پیشتازان کی یت در دنیا•

مناسب برای عالقه مندان به مدیریت کی یت•

از مثال های بارز سیتتم های کی ی در دنیااستاندارد •
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تعداد واحدنام درس
(حداکثر دو درس از دروس ذیل اخذ شوند)

3کنترل کیفیت آماری پیشرفته

3نظریه و کاربرد پایایی

3مدیریت کیفیت جامع

3مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع

(حداکثر دو درس از دروس ذیل اخذ شوند)

3تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری

3مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

3مهندسی مجدد فرآیندها

 ریس تخصصی الزامی گرایش کافات ی

نهره یرف
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تعداد واحدنام درس
3طراحی آزمایش ها

3مدجتازی آماری و تحلیل رگرسیون

3تحلیل آماری اند متغیره

3پیش بینی و آناجیز سری های زمانی

3مهندسی ایمنی و تحلیل ریتک

3مدیریت خدمات و پشتیبانی محصول

3مهندسی فاکتورهای انتانی

3نگهداری و تعمیرات پایایی محور

3مدیریت توجید و عملیات

3مدیریت نوآوری و فناوری

 ریس تخصصی انتخانی گرایش کافات ی نهره یرف

تعداد واحدنام درس
3نظریه فازی و کاربردهای آن

3مدیریت عملیات خدماتی

3مدیریت ماجی

3شبیه سازی کام یوتری، مدل سازی و بهینه سازی

3برنامه ریزی و زمانبندی پروژه

3مهندسی کی یت

3سیتتم های اطالعات در نت و مهندسی ایمنی

3فرایندهای احتماجی
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نرم افزار هاف پر کارنر  گرایش کافات ی نهره یرف

کنترل فرآیند آماری، تهیه و تحلیل نمودار های کنترل کی ی : مینی تب •

وارد کردن مدل در نرم افزار و پیدا کردن پاسخ بهینه مدل نوشته شده: گمز •

حل متائل خطی و غیر خطی: جینگو •



یضعات اپالف گرایش کافات ی نهره یرف
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عنوان رشته در دانشگاه مقصد گرایش زنجیره تامین کشور نام دانشگاه رنکینگ

- آمریکا Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1

- آمریکا Stanford University 2

Quality and productivity آمریکا Harvard University 3

- آمریکا California Institute of Technology (Caltech) 4

Quality Improvement Science and Systems Analysis انگلیس University of Oxford 5

- سوییس ETH Zurich - Swiss Federal Institute of 

Technology
6

- انگلستان University of Cambridge 7

- انگلستان Imperial College London 8

- آمریکا University of Chicago 9

- انگلستان UCL 10

https://scm.mit.edu/
https://www.stanford.edu/
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.caltech.edu/
https://www.conted.ox.ac.uk/courses/quality-improvement-science-and-systems-analysis?code=O20C288B9Y
https://www.ox.ac.uk/
https://ethz.ch/en.html
https://www.cam.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.uchicago.edu/
https://www.ucl.ac.uk/


یضعات اپالف گرایش کافات ی نهره یرف
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عنوان رشته در دانشگاه مقصد گرایش زنجیره تامین کشور نام دانشگاه رنکینگ

- سنگاپور National University of Singapore (NUS) 11

Quality and optimization آمریکا Princeton University 12

- سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore 

(NTU)
13

- سوییس EPFL 14

- چین Tsinghua University 15

Productivity and technology آمریکا University of Pennsylvania 16

- آمریکا Cornell University 17

- آمریکا Yale University 18

- آمریکا Columbia University 19

- انگلیس The University of Edinburgh 20

https://www.nus.edu.sg/
https://www.princeton.edu/
https://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx
https://www.topuniversities.com/universities/epfl
https://www.tsinghua.edu.cn/en/index.htm
https://www.tsinghua.edu.cn/en/index.htm
https://www.topuniversities.com/universities/cornell-university
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.columbia.edu/
https://www.ed.ac.uk/


 انشگاه هاف ارائه کننده گرایش کافات ی نهره یرف
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ظرفیتدورهمحل تحصیلدانشگاهردیف

روزانهتهرانتربیت مدرس1

6

(فاقد خوابگاه)4

تهرانتردانشگاه صنعتی ماجک اش2

(شرایط خاص)8روزانه

8شبانه



م معرفی گرایش ساست
هاف سالمت

55

هام باا نظام سالمت در تمامی دنیا با وجود پیشرفت های اشمگیر، هنوز

این ااجش ها حتی با صرف هزیناه هاای. ااجش های اساسی روبرو است

درصاد از توجیاد 10به طور میاانگین )کالن در سیتتم سالمت کشور ها 

، در محورهای اساسای سیتاتم ساالمت همچاون(ناخاجص ملی هر کشور

... اران و عداجت، کارایی، اثربخشی، کی یت مراقبات و درماان، ایمنای بیما

. نتوانتته است برآورد کننده انتظارات جامعه باشد

باه با وجود اینکه بتیاری از ااجش های موجاود در سیتاتم ساالمت باا

ل حل کارگیری مدیریت صحیح و است اده از روش ها و ابزارهای نوین قاب

. خواهند بود



م معرفی گرایش ساست
هاف سالمت

56

هاای بتیاری از کشورهای توسعه یافته با باه کاارگیری ابزارهاا و روش

زینه هاا را مهندسی صنایع توانتته اند موجبات ارتقای کی یت و کاهش ه

یتاتم در واقع مهندسی صانایع در س. در سیتتم سالمت خود ایجاد کنند

ه و های سالمت به عنوان یک مقوجه میان رشاته ای مای تواناد باا تجزیا

پیچیاده تحلیل، طراحی، مدیریت، اندازه گیری، بهبود و نگهداری سیتاتم

یناان، سالمت سبب افازایش کاارایی، اثربخشای، بهاره وری، قابلیات اطم

هیناه کی یت و در نهایت ایمنی شود در حاجی که محدودیت های ماجی و ب

. سازی هزینه نیز در این میان در نظر گرفته شود



اهمات گرایش ساستم
هاف سالمت
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اکثارا )یااز در سیتتم سالمت معموم با تقاضا مواجاه نیتاتیم بلکاه باا ن

تماایز مواجهیم که همین امر، این سیتتم را از بقیه سیتتم هاا م( اجباری

برناماه در واقاع. می کند و حتاسیت و پیچیدگی آن را بیشتر مای کناد

می شود ریزی و مدیریت نادرست در این سیتتم تنها باعث کاهش سود ن

انتاان مای که قابل جبران باشد بلکه باعث آسیب به بیمار یا مرگ یک

داد زیاادی از هم انین این سیتتم با تع. شود که قطعا قابل جبران نیتت

. ار داردنقش آفرینان مواجه است و تضاد منافع در آن در سطح بامیی قر



ف حوزه هاف تحقاقاتی مختل
 ر ساستم سالمت
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رآیندشناسایی فرآیند، تحلیل ریتک، تحلیل گلوگاه و بهبود ف•

...(پرستاران، اتاق عمل، بیماران نوبت دار و )زمانبندی •

تخصیص منابع •

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی•

ارزیابی عملکرد نیروی انتانی •

...زنجیره تامین خون، واکتن و •

ججتتیک بیمارستان ها و مراکز درمانی•



ف حوزه هاف تحقاقاتی مختل
 ر ساستم سالمت

59

شبیه سازی سیتتم جهت برآورد تجهیزات و نیروی انتانی •

حرانپیش بینی تقاضا و روند بیماری های مختلف جهت مدیریت ب•

تصمیم گیری های داده محور و پویا در حاوزه هاای سیاسات گاذاری •

...(بیمه و )

پاردازش یادگیری ماشین،)سیتتم های تصمیم یار برای کادر درمانی •

...(تصویر و 

تحلیل داده و است اده آن در همه موارد ذکر شده•
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 ریس تخصصی الزامی

تعداد واحدنام درس 

3تحقیق در عملیات در سالمت

3بهبود فرآیند و کی یت در سالمت 

3ان ورماتیک در سالمت
تم های استانداردها، معیارهای ارزیابی و اعتبار سنجی سیت

3سالمت

2مدل سازی داده محور در سالمت

10.5کارورزی مهندسی سیتتم های سالمت 

20.5کارورزی مهندسی سیتتم های سالمت 
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تعداد واحدنام درس
2آشنایی با سیتتم های سالمت

2آمار زیتتی و شاخص های بهداشتی

2روش شناسی و طراحی تحقیق

 ریس جبرانی

تعداد واحدنام درس
3مدل های احتماجی در سالمت 

3سیتتم های اطالعات سالمت

3داده کاوی در سالمت

3یادگیری عمیق در سالمت

3تصمیم گیری رفتارگرا در سیتتم های سالمت

3واکافت شبکه های اجتماعی در سالمت

3شبکه و مکان گتتته در سالمت 

3مدل سازی پویایی های سیتتم در سالمت

3تمباحث پیشرفته در مهندسی سیتتم های سالم

ل سازی شبیه سازی کام یوتری سیتتم های سالمت، مد
3و بهینه سازی

 ریس اختاارف
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نحوه تقسام یاحد ها 

تعداد واحدنوع درس

15دروس اجزامی

9دروس اختیاری

6دروس جبرانی

2سمینار

6پایان نامه

38مجمود
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نرم افزار هاف پر کارنر  گرایش ساستم هاف سالمت

هیناه مانند همه گرایش های دیگر مهندسی صنایع، زمانی که مدجی را ایجااد کارده ایام و قصاد ب

: سازی آن را داریم از نرم افزارهای زیر است اده می کنیم

گمز •

جینگو •

متلب •
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 یگر انزارهاف پر کارنر  گرایش ساستم هاف سالمت

یگاری را بار اون سیتتم سالمت سیتتم پیچیده ای است، عالوه بر مدل های ریاضی، نیاز است تا تحلیل هاای د

:روی سیتتم با است اده از ابزارهای زیر نیز انجام دهیم

شبیه سازی سیتتم های پویا، : نرم افزارهای شبیه سازی•

پیشامد، شبیه سازی عامل بنیان-شبیه سازی گتتته

....و ، : نرم افزارهای فرآیندکاوی•

ابزارها و زبان های داده کاوی و یادگیری عمیق •



یضعات اپالف  ر آمریکاف شمالی
HEALTHCARE  SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT: عنوان رشته 

65

QS World University 

Ranking
نام دانشگاه

12  انشگاه جان هاپکانز
Johns Hopkins University

130  انشگاه فلوریداف مرکزف
University of Central Florida

12  انشگاه پنسالواناا
University of Pennsylvania

24
 انشگاه یاشنگتو

Washington University

150  انشگاه تکنولوژف تگزاس
Texas Tech University



یضعات اپالف  ر آمریکاف شمالی
HEALTHCARE  SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT: عنوان رشته 
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QS World University 

Ranking
نام دانشگاه

54
 انشگاه نورت ایسترن

Northeastern University

31  انشگاه مک گال
McGill University (Health Leadership)

64
 انشگاه 

Lehigh University



یضعات اپالف  ر اریپا
 HEALTHCARE MANAGEMENT/ HEALTHCARE: عنوان رشته 

OPERATIONAL MANAGEMENT

67

QS World University 

Ranking
نام  انشگاه

25  انشگاه تورنتو
University of Toronto

319  انشگاه  اندف
University of Dundee

58  انشگاه نریستول
University of Bristol, GB Bristol, United Kingdom

62  انشگاه یار ییک
The University of Warwick, Coventry, United Kingdom



 انشگاه هاف ارائه کننده گرایش سالمت
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ظرفیتدورهمحل تحصیلدانشگاهردیف

تهرانتربیت مدرس1
7روزانه

فاقد -روزانه
5خوابگاه

8روزانهتهرانامیرکبیر2

دانشگاه صنعتی3
بابلنوشیروانی بابل 

4روزانه

2نوبت دوم



هانهانه سازف ساستم
(1کد)

69

سیتتمسازیبهینهومدجتازی•

اهسازمانسایروصنعتیهایواحدمشکالتبررسیوکشف•

سیتتماجزابینمنطقیارتباط•

شورکعظیمتوجیدیهایواحدطراحیبرایمناسبهایاجگوارائه•

عملیاتدرتحقیقومهندسیآماربهنتبتبامفهمودرک•

اتعملیدرتحقیقواحتمامت،مهندسیآمارتوامبکارگیری•

تئوریوآکادمیک•

حقیقیمتائلدرهاابزاربکارگیریجهتخالقیت•

بودنترمنعطف•



هانهانه سازف ساستم
(1کد)

70

هاگلوگاهکاهش•

ویریزبرنامهوکاریایتتگاههردرشدهایجادصفبررسی
سازیبهینه

تنظیماتسازیبهینه•

مناسبظیمتنوهافرایندخروجیکی یتبرموثرعواملشناسایی
اریکماشینمثل)کی یتبهبودوهزینهکاهشجهتدرعوامل

(...وسایتطراحی،

پاسخبرموثرعواملتوامانبررسی•

وکتبهایپاسخمیانروابطکشفواجگوهاشناسایی
(فروشوتبلیغات)کار

(ابتکاریهایاجگوریتم)سازیبهینههایاجگوریتمبهبودیاارائه•
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تعداد واحدنام درسردیف

درس3اخذ حداکثر 

3رهتحلیل آماری اند متغی1

3یطراحی سیتم های صنعت2

3طراحی آزمایشات3

3فرایند های احتماجی4

3نظریه صف5

درس با نظر استاد راهنما1اخذ حداقل 

3برنامه ریزی خطی6

3برنامه ریزی عدد صحیح7

3برنامه ریزی غیر خطی8

3برنامه ریزی پویا9

 ریس تخصصی الزامی
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تعداد واحدنام درسردیف

زمینه سیستم های تولید

3نظریه تواجی عملیات1

دی  طراحی سیتتم های توجی2
اتوماتیک

3

3انیمهندسی فاکتور های انت3

زمینه تحقیق در عملیات

3بهینه سازی ترکیبی1

3شبیه سازی کام یوتری2

3نظریه شبکه3

3نظریه تصمیم گیری4

3نظریه گراف5

3شبکه و مکان گتتته6

3برنامه ریزی غیرقطعی7

3نظریه بازی ها8

تخصصی انتخانی ریس 



ها انشگاه

محل دانشگاهردیف
تحصیل

ظرفیتدوره

تهرانشریف1

روزانه

16

امیرکبیر2
10تهران

12گرمتار

15تهرانعلم و صنعت3

تربیت مدرس4
7تهران

فاقد )5تهران
(خوابگاه

تهران5

18تهران

3فومن

4قم

9تهرانخواجه نصیر6

73



ها انشگاه

محل دانشگاهردیف
ظرفیتدورهتحصیل

کرجخوارزمی1

روزانه

9

11اص هانهانصنعتی اص 2

5بابلنوشیروانی3

6یزدیزد4

6همدانبوعلی5

74



•

•

•

•

نرم افزارها

75

•

•

•

•

•

ف
از
س
دل
م

ف
از
س
ه 
ان
نه

ف
ار
 گ
م
ما
ص
ت

از
س
دل
 م
 ی
ل
لا
تح

ف

از
س
ه 
با
ش

ف

ل 
لا
تح

ف
ار
آم

https://iehouse.org/freelearning-matlab/
https://iehouse.org/lingo_software/
https://iehouse.org/product/spc_minitab/
https://iehouse.org/freelearning-arena-introduction
https://iehouse.org/freelearning-python/


فنگاهی نه عناییو اپال

76

• MANUFACTURING 

AND PRODUCTION 

ENGINEERING

• COMPUTER SCINCE

• OPTIMIZATION

• INDUSTRIAL 

ENGINEERING

• STATISTICS AND 

OPERATIONAL 

RESEARCH

• QUALITY 

ENGINEERING

• SYSTEM DESIGNS



 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Computer science
Manufacturing

Production

آمریکا Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1

Computer science
Statistics and 

operational research
Manufacturing

Production

آمریکا Stanford University 2

Computer science
Manufacturing

Production

آمریکا Harvard University 3

Computer science
Statistics and 

operational research
Manufacturing

Production

آمریکا California Institute of Technology (Caltech) 4

Computer science
Manufacturing

Production

انگلتتان University of Oxford 5

https://www.topuniversities.com/universities/massachusetts-institute-technology-mit
https://www.topuniversities.com/universities/stanford-university
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.topuniversities.com/universities/california-institute-technology-caltech
https://www.topuniversities.com/universities/university-oxford
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Computer science
Statistics and 

operational research

Manufacturing
Production

سوییس ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 6

Computer science

Manufacturing
Production

انگتتان University of Cambridge 7

Computer science

Manufacturing
Production

انگلتتان Imperial College London 8

Computer science
Manufacturing

Production

امریکا University of Chicago 9

Computer science
Statistics and 

operational research
Manufacturing

Production

انگتتان UCL 10

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/eth-zurich-swiss-federal-institute-technology
https://www.topuniversities.com/universities/university-cambridge
https://www.topuniversities.com/universities/imperial-college-london
https://www.topuniversities.com/universities/university-chicago
https://www.topuniversities.com/universities/ucl
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Computer science
Manufacturing

Production

سنگاپور National University of Singapore (NUS) 11

Computer science امریکا Princeton University 12

Computer science
Statistics and 

operational research
Manufacturing

Production

سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 13

Computer science
Statistics and 

operational research
Manufacturing

Production

سوییس EPFL 14

Computer science
Manufacturing

Production

این Tsinghua University 15

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/national-university-singapore-nus
https://www.topuniversities.com/universities/princeton-university
https://www.topuniversities.com/universities/nanyang-technological-university-singapore-ntu
https://www.topuniversities.com/universities/epfl
https://www.topuniversities.com/universities/tsinghua-university
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Computer science
Manufacturing

Production

امریکا University of Pennsylvania 16

Computer science امریکا Cornell University 17

Computer science
Statistics and 

operational research

امریکا Yale University 18

امریکا Columbia University 19

Computer science
Statistics and 

operational research

انگتتان The University of Edinburgh 20

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/university-pennsylvania
https://www.topuniversities.com/universities/cornell-university
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.topuniversities.com/universities/columbia-university
https://www.topuniversities.com/universities/university-edinburgh


مهندسی مالی
(3کد)

81

ماجی،ابزارهایقیمت گذاریهمچونماجیپیچیدهمتائلحل•

نیبیپیشریتک،تحلیلومدیریتسهام،سبدمدیریت

معامالتاستراتژیهایوپروژه هاارزیابینوسان پذیری،

اجیمریتککاهشوسرمایه گذاریپروژه هایانتخا وتعیین•

سرمایه گذاری هاودارایی هامدیریت•

جیمامحاسباتپشتیبانسیتتم هایسازیپیادهوطراحی•

.(ریتک)مخاطرهتحلیلومدیریت•



مهندسی مالی
(3کد)

82

.هتتندآماریهایرویکرددارایبیشتراصلیهایدرس•

وباشیدمقامتدارایووآیلتسسختهاپالیجحاظاز•

هتتندمحبو دنیادرماجیهایرشته

بتیارکاربردیوواقعیمتائلباکهاراجذا بتیارایرشته•

داردنزدیکی

تگرایشاساینبهمرزوحدبیعالقهگرایشایندراولشرط•

نیدکتعیینراخودرشدراهپلهپلهبایدرشتهاینبهورود•

مدرک•
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تعداد واحدنام درسردیف

درس3اخذ حداکثر 

3فرایند های احتماجی1

3اصول مهندسی ماجی2

مدل های انتخا  سبد سرمایه 3
گذاری

3

3یمدیریت و تحلیل ریتک ماج4

 ریس تخصصی الزامی
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تعداد واحدنام درسردیف

3برنامه ریزی راهبردی1

ای تصمیم گیری با معیار ه2
اندگانه

3

3اقتصاد سنجی3

3برنامه ریزی غیر قطعی4

3سری های زمانی ماجی5

3رفتهفرایند های احتماجی پیش6

3مدیریت سرمایه گذاری7

طراحی سیتتم های 8
پشتیبانی ماجی

3

بازار های ماجی با درآمد 9
ثابت

3

3بازار های ماجی نوظهور10

تخصصی انتخانی ریس 



ها انشگاه

محل دانشگاهردیف
تحصیل

ظرفیتدوره

تهرانامیرکبیر1

روزانه

7

14تهرانعلم و صنعت2

تربیت مدرس3
8تهران

فاقد )7تهران
(خوابگاه

6تهرانخواجه نصیر4

5تهرانخوارزمی5

85



عناییو اپالف

86

• Financial Analysis

• Financial markets and institutions.

• Investments.

• Analysis of financial statements.

• International finance.



•

•

نرم افزارها
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https://iehouse.org/freelearning-matlab/
https://iehouse.org/freelearning-python/
https://iehouse.org/lingo_software/
https://iehouse.org/freelearning-comfar/
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

- آمریکا Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1

-- آمریکا Stanford University 2

Accounting and 
finance

آمریکا Harvard University 3

- آمریکا California Institute of Technology (Caltech) 4

Accounting and 
finance

انگلتتان University of Oxford 5

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/massachusetts-institute-technology-mit
https://www.topuniversities.com/universities/stanford-university
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.topuniversities.com/universities/california-institute-technology-caltech
https://www.topuniversities.com/universities/university-oxford
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Accounting and 
finance

سوییس ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 6

Accounting and 
finance

انگتتان University of Cambridge 7

Accounting and 
finance

انگلتتان Imperial College London 8

- امریکا University of Chicago 9

- انگتتان UCL 10

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/eth-zurich-swiss-federal-institute-technology
https://www.topuniversities.com/universities/university-cambridge
https://www.topuniversities.com/universities/imperial-college-london
https://www.topuniversities.com/universities/university-chicago
https://www.topuniversities.com/universities/ucl
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Accounting and 
finance

سنگاپور National University of Singapore (NUS) 11

- امریکا Princeton University 12

Accounting and 
finance

سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 13

Accounting and 
finance

سوییس EPFL 14

Accounting and 
finance

این Tsinghua University 15

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/national-university-singapore-nus
https://www.topuniversities.com/universities/princeton-university
https://www.topuniversities.com/universities/nanyang-technological-university-singapore-ntu
https://www.topuniversities.com/universities/epfl
https://www.topuniversities.com/universities/tsinghua-university
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

- امریکا University of Pennsylvania 16

- امریکا Cornell University 17

Accounting and 
finance

امریکا Yale University 18

- امریکا Columbia University 19

Accounting and 
finance

انگتتان The University of Edinburgh 20

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/university-pennsylvania
https://www.topuniversities.com/universities/cornell-university
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.topuniversities.com/universities/columbia-university
https://www.topuniversities.com/universities/university-edinburgh


ژهمدیریت ی کنترل پری
(3کد )

92

باپروژهمدیریتبعدبه97سالازازگازون تپروژهمدیریت•

فصلسرهمان

گازیون تهایفیلددارای•

حاضرهتجرببااساتیدعلتبهکاریحوزهدراپالیدکترا،فاقد•

هایدورهومتلطهاافزارنرم•

مهندسیبجایمدیریتیرویکرد•

شودانتخا نامهپایانموضودبامتناسباستاد•
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تعداد واحدنام درسردیف

درس3اخذ حداکثر 

استاندارد های مدیریت 1
پروژه

3

برنامه ریزی و زمانبندی2
پروژه

3

مدیریت ماجی و کنترل 3
هزینه های پروژه

3

مدیریت و تحلیل ریتک4
پروژه

3

 ریس تخصصی الزامی



94

تعداد واحدنام درسردیف

سیتتم های اطالعات 1
مدیریت پروژه

3

مدیریت دانش و 2
متتندسازی پروژه

3

3مدیریت سبد پروژه ها3

3مدیریت طری های توسعه4

3مدیریت قرارداد های پروژه5

و مدیریت کی یت ، ایمنی6
محیط زیتت پروژه

3

ره مدیرت ججتتیک و زنجی7
تامین پروژه

3

3روژهمدیریت منابع انتانی پ8

3مدیریت و مهندسی ارزش9

تخصصی انتخانی ریس 



ها انشگاه

محل دانشگاهردیف
تحصیل

ظرفیتدوره

تهرانامیرکبیر1

روزانه

6

5تهرانعلم و صنعت2

6تهرانتهران3

7تهرانماجک اشتر4

7یزدیزد5

8آبادانصنعت ن ت6

95

مقصد اصلی برای عالقه مندان
:مدیریت و کنترل پروژه

دارای دوره های کاربردی موازی با گرایش
اساتید با تجربه در عرصه بازار کار



نرم افزارها
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https://iehouse.org/freelearning-matlab/
https://iehouse.org/lingo_software/
https://iehouse.org/freelearning-exceldashboerdmaking/


 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 
(هاف  انشگاه ها ارائه می گر  BUSINESS SCHOOL ر )مدیریت پریژه 
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مدیریت پروژه کشور نام دانشگاه رنکینگ

PROJECT MANAGEMENT آمریکا Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1

PROJECT MANAGEMENT آمریکا Stanford University 2

PROJECT MANAGEMENT آمریکا Harvard University 3

PROJECT MANAGEMENT آمریکا California Institute of Technology (Caltech) 4

PROJECT MANAGEMENT انگلتتان University of Oxford 5

https://www.topuniversities.com/universities/massachusetts-institute-technology-mit
https://www.topuniversities.com/universities/stanford-university
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.topuniversities.com/universities/california-institute-technology-caltech
https://www.topuniversities.com/universities/university-oxford


98

مدیریت پروژه کشور نام دانشگاه رنکینگ

PROJECT MANAGEMENT سوییس ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 6

PROJECT MANAGEMENT انگلتتان University of Cambridge 7

PROJECT MANAGEMENT انگلتتان Imperial College London 8

PROJECT MANAGEMENT امریکا University of Chicago 9

PROJECT MANAGEMENT انگلتتان UCL 10

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 
(هاف  انشگاه ها ارائه می گر  BUSINESS SCHOOL ر )مدیریت پریژه 

https://www.topuniversities.com/universities/eth-zurich-swiss-federal-institute-technology
https://www.topuniversities.com/universities/university-cambridge
https://www.topuniversities.com/universities/imperial-college-london
https://www.topuniversities.com/universities/university-chicago
https://www.topuniversities.com/universities/ucl


99

مدیریت پروژه کشور نام دانشگاه رنکینگ

PROJECT MANAGEMENT سنگاپور National University of Singapore (NUS) 11

PROJECT MANAGEMENT سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 13

PROJECT MANAGEMENT سوییس EPFL 14

PROJECT MANAGEMENT این Tsinghua University 15

PROJECT MANAGEMENT آمریکا University of Pennsylvania 16

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 
(هاف  انشگاه ها ارائه می گر  BUSINESS SCHOOL ر )مدیریت پریژه 

https://www.topuniversities.com/universities/national-university-singapore-nus
https://www.topuniversities.com/universities/nanyang-technological-university-singapore-ntu
https://www.topuniversities.com/universities/epfl
https://www.topuniversities.com/universities/tsinghua-university
https://www.topuniversities.com/universities/university-pennsylvania
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مدیریت پروژه کشور نام دانشگاه رنکینگ

PROJECT MANAGEMENT امریکا Yale University 18

PROJECT MANAGEMENT امریکا The University of Edinburgh 20

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 
(هاف  انشگاه ها ارائه می گر  BUSINESS SCHOOL ر )مدیریت پریژه 

https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.topuniversities.com/universities/university-edinburgh


مدیریت مهندسی
(4کد )

101

عیبهممزیتهمکارشناسیمانندمتنود•

صنایعمهندسیازایاکیده•

کاربردی•

خدماتیوصنعتیهایسازمانبرایمهندسانتربیت•

کشور

ایعصنمهندسیعلومومدیریتعلومازتوامگیریبهره•

یشافزاوکاروکتب،اقتصادی،مدیریتیمتائلحل•

وریبهره



102

تعداد واحدنام درسردیف

درس2اخذ حداکثر

3نظریه تصمیم گیری1

3مهندسی سیتتم2

3اصول مهندسی ماجی3

مهندسی و مدیریت 4
بهره وری

3

اصول ججتتیک و 5
زنجیره تامین

3

سری پیش بینی و آناجیز6
های زمانی

3

 ریس تخصصی الزامی

تعداد واحدنام درسردیف

درس2اخذ حداکثر 

برنامه ریزی و 6
زمانبندی پروژه

3

3معمدیریت کی یت جا7

مدیریت نوآوری و 8
فناوری

3

3یمدیریت منابع انتان9

3بازاریابی10



103

تعداد واحدنام درسردیف

با پیشنهاد استاد راهنما

3مدیریت دانش1

3مدیریت درآمد و تقاضا2

3کمبانی تجارت اجکترونی3

3تحلیل داده های مهندسی4

3مدیریت عملیات خدماتی5

3مدیریت ماجی6

، شبیه سازی کام یوتری7
مدجتازی و بهینه سازی

3

3برنامه ریزی راهبردی8

تخصصی انتخانی ریس 



ها انشگاه

محل دانشگاهردیف
تحصیل

ظرفیتدوره

تهرانشریف1

روزانه

6

علم و صنعت2
6تهران

6نور
آقایان

تربیت مدرس4
7تهران

فاقد )7تهران
(خوابگاه

9کرجخوارزمی6

104
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نرم افزارها
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https://iehouse.org/freelearning-matlab/
https://iehouse.org/lingo_software/
https://iehouse.org/product/spc_minitab/
https://iehouse.org/freelearning-python/


فنگاهی نه عناییو اپال

106

• Computer Simulation for 

Risk & Operational 

Analytics

• Project Management

• Product Management

• Manufacturing 

Management

• Systems Engineering and 

Architecture

• Environmental Systems 

Analysis, Economics & 

Public Policy

• Applied Machine Learning

• Data Science for Business 

Intelligence

• Operations and Supply 

Chain Management

• Technology Development 

and Commercialization



 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 
(هاف  انشگاه ها ارائه می گر  BUSINESS SCHOOL ر )مدیریت مهندسی 
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مدیریت پروژه کشور نام دانشگاه رنکینگ

Engineering management آمریکا Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1

Engineering management آمریکا Stanford University 2

Engineering management آمریکا Harvard University 3

Engineering management آمریکا California Institute of Technology (Caltech) 4

Engineering management انگلتتان University of Oxford 5

https://www.topuniversities.com/universities/massachusetts-institute-technology-mit
https://www.topuniversities.com/universities/stanford-university
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.topuniversities.com/universities/california-institute-technology-caltech
https://www.topuniversities.com/universities/university-oxford


108

مدیریت پروژه کشور نام دانشگاه رنکینگ

Engineering management سوییس ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 6

Engineering management انگلتتان University of Cambridge 7

Engineering management انگلتتان Imperial College London 8

Engineering management امریکا University of Chicago 9

Engineering management انگلتتان UCL 10

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 
(هاف  انشگاه ها ارائه می گر  BUSINESS SCHOOL ر )مدیریت مهندسی 

https://www.topuniversities.com/universities/eth-zurich-swiss-federal-institute-technology
https://www.topuniversities.com/universities/university-cambridge
https://www.topuniversities.com/universities/imperial-college-london
https://www.topuniversities.com/universities/university-chicago
https://www.topuniversities.com/universities/ucl
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مدیریت پروژه کشور نام دانشگاه رنکینگ

Engineering management سنگاپور National University of Singapore (NUS) 11

Engineering management سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 13

Engineering management سوییس EPFL 14

Engineering management این Tsinghua University 15

Engineering management آمریکا University of Pennsylvania 16

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 
(هاف  انشگاه ها ارائه می گر  BUSINESS SCHOOL ر )مدیریت مهندسی 

https://www.topuniversities.com/universities/national-university-singapore-nus
https://www.topuniversities.com/universities/nanyang-technological-university-singapore-ntu
https://www.topuniversities.com/universities/epfl
https://www.topuniversities.com/universities/tsinghua-university
https://www.topuniversities.com/universities/university-pennsylvania
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مدیریت پروژه کشور نام دانشگاه رنکینگ

Engineering management امریکا Yale University 18

Engineering management امریکا The University of Edinburgh 20

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 
(هاف  انشگاه ها ارائه می گر  BUSINESS SCHOOL ر )مدیریت مهندسی 

https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.topuniversities.com/universities/university-edinburgh


ساستم هاف اطالعاتی
(1کد )

111

تصمیم گیری بر خط و اابک•

م گیرینیاز اصلی ، وجود سیتتم پشتیبان برای تصمی•

کاهش ریتک و خطای تصمیم گیری•

شامل فناوری اطالعات ، مدجتازی و تصمیم گیری•

و کار قدرت تحلیل بام ، شناخت مناسب فرایند های کتب•

، مدجتازی ریاضی و تصمیم گیری

مدجتازی ، نیاز سیتتم های اطالعاتی•



112

تعداد واحدنام درسردیف

دروس جبرانی

3ساختمان داده ها و اجگوریتم1

داده سیتتم های مدیریت پایگاه2
3ها

3مهندسی نرم افزار3

 ریس جبرانی



113

تعداد واحدنام درسردیف

درس3اخذ حداقل 

مدل کتب و کار و خلق 6
ارزش

3

برنامه ریزی ریاضی در 7
فناوری اطالعات

3

امنیت سیتتم های 8
اطالعات

3

3لبازنمایی دانش و استدم9

سیتتم های مدیریت 10
فرایند کتب و کار

3

3داده کاوی11

 ریس تخصصی الزامی
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تعداد واحدنام درسردیف

درس3اخذ حداقل 

معماری و برنامه سازی 1
تحت و 

3

3ریمدیریت ارتباط با مشت2

3مدیریت عدم اطمینان3

ی کاربرد شبکه های عصب4
مصنوعی

3

3نظریه فازی5

تخصصی انتخانی ریس 



ها انشگاه

محل دانشگاهردیف
ظرفیتدورهتحصیل

4روزانهتهرانشهید بهشتی1

6روزانهتهرانتربیت مدرس2

4روزانهتهرانعلم و صنعت3

115



•

•

•

•

نرم افزارها
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https://iehouse.org/product/spc_minitab/
https://iehouse.org/freelearning-python/
https://iehouse.org/freelearning-power-bi/
https://iehouse.org/freelearning-exceldashboerdmaking/


نگاهی نه عناییو
اپالف

117

• Information system

• Information system programs

• Management information systems

• Computer science

• Data base management system



 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

118

عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Information system
Computer science

آمریکا Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1

Information system
Computer science

آمریکا Stanford University 2

Information system
Computer science

آمریکا Harvard University 3

Information system
Computer science

آمریکا California Institute of Technology (Caltech) 4

Information system
Computer science

انگلتتان University of Oxford 5

https://www.topuniversities.com/universities/massachusetts-institute-technology-mit
https://www.topuniversities.com/universities/stanford-university
https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.topuniversities.com/universities/california-institute-technology-caltech
https://www.topuniversities.com/universities/university-oxford
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Information system
Computer science

سوییس ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 6

Information system
Computer science

انگتتان University of Cambridge 7

Information system
Computer science

انگلتتان Imperial College London 8

Information system
Computer science

امریکا University of Chicago 9

Information system
Computer science

انگتتان UCL 10

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/eth-zurich-swiss-federal-institute-technology
https://www.topuniversities.com/universities/university-cambridge
https://www.topuniversities.com/universities/imperial-college-london
https://www.topuniversities.com/universities/university-chicago
https://www.topuniversities.com/universities/ucl
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عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Information system
Computer science

سنگاپور National University of Singapore (NUS) 11

Information system
Computer science

امریکا Princeton University 12

Information system
Computer science

سنگاپور Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 13

Information system
Computer science

سوییس EPFL 14

Information system
Computer science

این Tsinghua University 15

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/national-university-singapore-nus
https://www.topuniversities.com/universities/princeton-university
https://www.topuniversities.com/universities/nanyang-technological-university-singapore-ntu
https://www.topuniversities.com/universities/epfl
https://www.topuniversities.com/universities/tsinghua-university


121

عناوین اپالی کشور نام دانشگاه رنکینگ

Information system
Computer science

امریکا University of Pennsylvania 16

Information system
Computer science

امریکا Cornell University 17

Information system
Computer science

امریکا Yale University 18

Information system
Computer science

انگتتان The University of Edinburgh 20

 انشگاه نرتر  ناا20یضعات اپالف  ر 

https://www.topuniversities.com/universities/university-pennsylvania
https://www.topuniversities.com/universities/cornell-university
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.topuniversities.com/universities/university-edinburgh


122

نام دانشگاهردیف

1MIT

2HARVARD

3STANFORD

4BERKELEY

5GEORGIA TECH

6CARNEGIE MELLON

7COLUMBIA UNIVERSITY

8PRINCETON UNIVERSITY

9UNIVERSITY OF MICHIGAN

10CORNIL UNIVERSITY



123

نام دانشگاهردیف

1UNVERSITY OF TORONTO

2MONTREAL

3BRITISH COLUMBIA

4MCGILL UNIVERSITY

5MCMASTER UBNIVERSITY

6UNIVERSITY OF WATERLOO

7UNIVERSITY OF ALBERTA

8WESTERN UNIVERSITY

9LAVAL



124

نام دانشگاهردیف

1OXFORD

2CAMBRIDGE

3IMPERIAL COLLEGE

4WARWICK

5LONDON SCHOOL OF 
ECONOMICS

6UCL

7UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

8UNIVERSITY OF MANCHESTER

9LANCASTER



125

نام دانشگاهردیف

1Technical University of Munich

2RWTH Aachen University

3Humboldt-Universität zu Berlin

4Ludwig-Maximilians-Universität 
München

5Technische Universität Berlin (TU 
Berlin)

6University of Göttingen

7TU Dortmund University

https://www.topuniversities.com/universities/technical-university-munich
https://www.topuniversities.com/universities/rwth-aachen-university
https://www.topuniversities.com/universities/humboldt-universitat-zu-berlin
https://www.topuniversities.com/universities/ludwig-maximilians-universitat-munchen
https://www.topuniversities.com/universities/technische-universitat-berlin-tu-berlin
https://www.topuniversities.com/universities/university-gottingen
https://www.topuniversities.com/universities/tu-dortmund-university


126

نام دانشگاهردیف

1Université PSL

2Sorbonne University

3Université de Paris

4Université Paris-Saclay

5University of Bordeaux

6Université Paul Sabatier 
Toulouse III

https://www.topuniversities.com/universities/universite-psl
https://www.topuniversities.com/universities/sorbonne-university
https://www.topuniversities.com/universities/universite-de-paris
https://www.topuniversities.com/universities/universite-paris-saclay
https://www.topuniversities.com/universities/university-bordeaux
https://www.topuniversities.com/universities/universite-paul-sabatier-toulouse-iii
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نام دانشگاهردیف

1ETH Zurich - Swiss Federal 
Institute of Technology

2University of Geneva

3University of Zurich

https://www.topuniversities.com/universities/eth-zurich-swiss-federal-institute-technology
https://www.topuniversities.com/universities/university-geneva
https://www.topuniversities.com/universities/university-zurich
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نام دانشگاهردیف

1The University of Melbourne

2The Australian National 
University

3Monash University

4Queensland University of 
Technology (QUT)

5The University of New South 
Wales (UNSW Sydney)

6The University of Queensland

7The University of Sydney

8University of Technology Sydney

9University of Wollongong

https://www.topuniversities.com/universities/university-melbourne
https://www.topuniversities.com/universities/australian-national-university
https://www.topuniversities.com/universities/monash-university
https://www.topuniversities.com/universities/queensland-university-technology-qut
https://www.topuniversities.com/universities/university-new-south-wales-unsw-sydney
https://www.topuniversities.com/universities/university-queensland
https://www.topuniversities.com/universities/university-sydney
https://www.topuniversities.com/universities/university-technology-sydney
https://www.topuniversities.com/universities/university-wollongong
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نام دانشگاهردیف

1National University of Singapore 
(NUS)

2Nanyang Technological 
University, Singapore (NTU)

https://www.topuniversities.com/universities/national-university-singapore-nus
https://www.topuniversities.com/universities/nanyang-technological-university-singapore-ntu



