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 مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي –برنامه كالسهاي تابستان مهندسي صنايع 

 ريت سيستم و بهره وري دپارتمان مهندسي صنايع پژوهشيمد
 

 نام درس كد نام استاد روز تعداد ساعت توضيح

 11الي  8پنج شنبه  ساعت 39 تكميل

 مهندس شايان

A 

 B 20الي  17جمعه  ساعت 39 در حال تكميل زبان عمومي

 C 17الي  14جمعه  ساعت 39 جديد

 زبان تخصصي صنايع A 14الي  11پنج شنبه  ساعت 39 تكميل
 B 14الي  11جمعه  ساعت 39 در حال تكميل

 17الي  12:30دوشنبه /  12الي  7:30يكشنبه  ساعت 100 تكميل

 دكتر ايوزيان

A 

آمار و احتماالت مهندسي 
 )ويژه(

 B 12الي  7:30چهارشنبه /  21الي  16:30سه شنبه  ساعت 100 

 C 12الي  7:30جمعه /  16:30الي  12پنج شنبه  ساعت 100 تكميل

 D 17الي  12:30جمعه /  21الي  16:30پنج شنبه  ساعت 100 تكميل

 E 12الي  7:30دوشنبه /  17الي  12:30شنبه يك ساعت 100 تكميل
 F 17الي  12:30چهارشنبه /  16:30الي  12سه شنبه  ساعت 100 در حال تكميل

 G مهندس خاكبازان 21الي  17جمعه / 17الي  12:30چهارشنبه  ساعت 100 125,000
 آماررايگان حل تست و رفع اشكال   ساعت 24 

 )ويژه( 1تحقيق در عمليات  B استاد زاهدي سرشت 16:30الي  12:30چهارشنبه /  16الي  12سه شنبه  ساعت 72 
 D استاد زاهدي سرشت 12الي  8جمعه /  16:30الي  12:30 پنج شنبه ساعت 72 در حال تكميل

 حل تست و رفع اشكال تحقيق در عمليات  ساعت 24 

 )ويژه( 2و  1رياضي عمومي  A استاد مسعود آقاسي 16:30الي  12:30جمعه / 21الي  17چهارشنبه  ساعت 76 در حال تكميل
 كالناقتصاد خرد و  A نظريدكتر  12الي  8جمعه  ساعت 50 

 B دكتر قاسمي 12الي  8پنج شنبه  ساعت 50 در حال تكميل
 تئوري مديريت A استاد سپندار 17الي  13پنج شنبه  ساعت 60 در حال تكميل

در حال 

 تكميل

 تومان  150,000

 .)براي دانشجوياني كه كل دروس را ثبت نام نموده اند رايگان(
   تحت نظر دكتر ايوزيان

 مشاوره اي همگام طرح و مهندس هورشاد

 
  تمامي دوره  به نسبت بهتري كيفيت و باالتر ساعات تعداد ازآن است كه دوره تشكيل دروس مذكور  كالسهاي ويژهمنظور از

 .هاي مشابه برخوردار است
 ،تعلق  درصد تخفيف ثبت نام آزمون 10 به كليه دانشجوياني كه در كالسهاي موسسه ثبت نام نمايند، عالوه بر تخفيفات فوق

برترين شايان ذكر است در آزمونهاي پژوهش تيم طراحان، همانند سالهاي كذشته از مدرسان مجرب مجموعه و . خواهد گرفت
 .خواهند بود هاي آزمايشي كشورطراحان كنكور

  ،است رايگانكالسهاي حل تست و رفع اشكال كليه دروس، براي دانشجوياني كه كدهاي اصلي دروس را ثبت نام نموده اند .
 .ضمن آنكه اساتيد اين دروس متعاقبا اعالم خواهند شد

 90دهم تيرماه : شروع دوره 

 



 

 

 iedep.com پژوهشدپارتمان تخصصي مهندسي صنايع موسسه آموزش عالي آزاد 
  ساختمان پژوهشصلع جنوب غربي ميدان وليعصر، جنب سينما قدس، انتهاي كوچه مينو، : آدرس

 021-86741و  88933620-2 :شماره تماس  كارشناسي ارشد به روايت پژوهش

 طرح همگام
 آز�وده را آز�ودن �طا�ت

 به نام آنكه خرد را آفريد
اين امر  .ارشد، چگونگي شروع فرآيند يادگيري است همواره يكي از نگراني هاي داوطلبان كنكور كارشناسي

 .غالبا به دليل عدم شناخت و آگاهي كافي نسبت به فاكتورهاي تاثيرگذار در قبولي دانشگاه مي باشد
، ضريب اهميت واقعي دروس، فراواني سوال در )جزوه، كتاب، تست(سردرگمي داوطلبان در زمينه منابع درسي 

ساتيد و موسسات مختلف و حتي گرايش آزمون كارشناسي ارشد امري اجتناب ناپذير بخش هاي مختلف يك درس، ا
 .اين موضوع باعث اتالف انرژي و زمان زيادي مي گردد. است

جستجو و تحقيق . داوطلبان در مواجهه با اين نگراني ها معموال راهكارهاي پيش بيني شده اي در اختيار دارند
وستان، هم دانشكده اي ها، خانواده، اساتيد، موسسات آموزشي و كساني كه در سال از طريق اينترنت، نظرخواهي از د

هاي گذشته تجربه كنكور را داشته اند، همه و همه موجب اتخاذ تصميمي مي گردد كه لزوما كارشناسي نبوده و 
 .ضريب اطمينان صحت آن مورد شك است

جربه و با تحقيقات گسترده در اين حوزه، راهكارهاي مجموعه اين عوامل ما را بر آن داشت با كوله باري از ت
 .ارائه نمائيم "طرح همگام"كارشناسي شده اي را در غالب 

اين . طرح همگام با توجه به شرايط و ويژگي هاي خاص هر داوطلب به صورت انفرادي طراحي گرديده است
سب درصدد اين است كه داوطلب در هر طرح با ارائه مشاوره تخصصي، برنامه ريزي آموزشي و هدايت تحصيلي منا

 .لحظه و هر مقطع بهترين تصميم ر اتخاذ نمايد
 :برخي از خدمات ارائه گرديده در طرح همگام عبارتست از

 برگزاري جلسات حضوري مشاوره هفتگي 
 تلفن، اي ميل، گروه اينترنتي همگام(ارتباط مستمر با داوطلب از طرق مختلف( 
 نامه ريزي آموزشي بر اساس ويژگي هاي فرديآناليز وضعيت داوطلب و بر 
 پايش و نظارت بر فعاليت هاي داوطلب 
  پيگيريchecklist با هماهنگي اساتيد تمامي دروس و مطابق برنامه هاي كالسي و به (هاي طراحي شده

 )صورت هفتگي
 اطالع رساني آخرين اخبار كنكور كارشناسي ارشد 
 پشتيباني و حمايت روحي 

ه دوره تابستان، پائيز و فشرده تا كنكور با برنامه هاي خاص هر دوره طراحي و ارائه گرديده طرح همگام در س
 .است

شايان ذكر است طرح همگام براي داوطلباني كه ثبت نام كليه دروس را انجام داده اند براي دوره تابستان 
 .است رايگان

 ".يم را گرفته ايدبا همراه شدن در طرح همگام، همواره مطمئن باشيد بهترين تصم"
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