
  ترم هشتم

  واحد) 15(

  ترم هفتم

 واحد) 15(

  ترم ششم

 واحد) 18(

  ترم پنجم

 واحد) 19(

  ترم چهارم

 واحد) 20(

  ترم سوم

 واحد) 20(

  ترم دوم

  واحد) 18(

  ترم اول

 واحد) 16(

  ترمودینامیک .آز

 )1-(اصلی

 کنترل اتوماتیک

 )3-(اصلی

  2مبانی مهندسی برق 

 )3-(اصلی

  آز. مقاومت مصالح

 )1-(اصلی

  محاسبات عددي

 )2-پایه(

  2آز. فیزیک 

 )1 -(پایه

  2ریاضی 

 )3 -(پایه

  1ریاضی 

 )3 -(پایه

 -- 1ریاضی  2فیزیک  برنامه نویسی کامپیوتر 2مقاومت مصالح  1مبانی مهندسی برق  ارتعاشات 2ترمودینامیک 

  پروژه پایانی

 (پروژه)

  ن و ارتعاشاتیشآز. دینامیک ما

 )1-(اصلی

  2طراحی اجزا 

 )3-(اصلی

  1طراحی اجزا 

 )3-(اصلی

  دینامیک ماشین

 )3-(اصلی

  برنامه نویسی کامپیوتر

 )3 -(پایه

  2فیزیک 

 )3 -(پایه

  1فیزیک 

 )3 -(پایه

  واحد قبولی 105گذراندن 
دینامیک  -ارتعاشات (همنیاز)

 ماشین
 1طراحی اجزا 

 -1مقاومت مصالح

 دینامیک
 -- 1فیزیک  1ریاضی  دینامیک

درس تخصصی  

 اختیاري

  آز. مبانی برق

 )1-(اصلی

  ارتعاشات مکانیکی

 )3-(اصلی

  2مکانیک سیاالت 

 )3-(اصلی

  علم مواد

 )3-(اصلی

  1مقاومت مصالح

 )3-(اصلی

  1آز. فیزیک 

 )1 -(پایه

  شیمی عمومی

 )3 -(پایه

 -- 1فیزیک  استاتیک شیمی عمومی 1مکانیک سیاالت دینامیک -ریاضی مهندسی (همنیاز) 2مبانی برق  

درس تخصصی  

 اختیاري

  مدیریت و کنترل پروژه

 )2-(تخصصی الزامی

  1انتقال حرارت 

 )3-(اصلی

  2ترمودینامیک 

 )3-(اصلی

  2مقاومت مصالح 

 )2-(اصلی

  دینامیک

 )4-(اصلی

  معادالت دیفرانسیل

 )3 -(پایه

  1نقشه کشی صنعتی 

 )2-(اصلی

 1کارآموزي  
  (همنیاز) 2مکانیک سیاالت 

 1ترمودینامیک 
 -- 1ریاضی  استاتیک 1مقاومت مصالح 1سیاالت -1ترمودینامیک 

درس تخصصی  

 اختیاري

  مقدمه اي بر اجزاي محدود

 )3-(تخصصی الزامی

مقدمه اي بر دینامیک سیاالت 

  محاسباتی

 )3-(تخصصی الزامی

  کارگاه اتومکانیک

 )1(کارگاه 

  1مکانیک سیاالت 

 )3-(اصلی

  ریاضی مهندسی 

 )3-(اصلی

  2نقشه کشی صنعتی 

 )2-(تخصصی الزامی 

  زبان عمومی 

 )3 -(عمومی

 ت عدديمحاسبا-2مکانیک سیاالت  محاسبات عددي -2مقاومت مصالح  
 -معادالت دیفرانسیل 

 دینامیک

معادالت  -2ریاضی 

 دیفرانسیل
 -- 1نقشه کشی صنعتی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 
 تخصصی اختیاريدرس  

  و آزمایشگاهرباتیک 

 )3-(تخصصی الزامی

  روش تولید

 )3-(تخصصی الزامی

  1مبانی مهندسی برق 

 )3-(اصلی

  1ترمودینامیک 

 )3-(اصلی

  استاتیک

 )3-(اصلی

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

 -- 1فیزیک -1ریاضی  معادالت دیفرانسیل-1فیزیک 2فیزیک  علم مواد دینامیک ماشین  

 درس تخصصی اختیاري  
  سیاالتآز. مکانیک 

 )1-(اصلی

  درس عمومی 

 )3-(عمومی

  زبان تخصصی

 )2-(تخصصی الزامی

  کارگاه ماشین ابزار

 )1 -(کارگاه

کارگاه جوشکاري و 

  کاريورق

  )1 -(کارگاه

 

  -  زبان عمومی  2مکانیک سیاالت   

 
  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 

  درس عمومی

 )2-(عمومی 
 

      -  

 

  واحد درسی را انتخاب نموده و بگذراند. 15هر دانشجو موظف است با نظر استاد راهنماي خود از یکی از سبدهاي دروس تخصصی انتخابی،   *

 
 نام درس

تعداد واحد) -(نوع درس   

کارگاه، کارآموزي  مجموع  

 و پروژه

تخصصی 

 اختیاري

تخصصی 

 الزامی

 عمومی پایه اصلی

پیشنیاز    واحد 22 واحد 25 واحد 61 واحد 12 واحد 15 واحد 7 142   

 یا

 یا

  تابستانترم 

 واحد) 0,5( 1کارآموزي 

 واحد قبولی 65گذراندن 

 واحد) 0,5(2کارآموزي  

  1کارآموزي 

 


