
تخصصی الزامی2اصلی3اصلی3اصلی3اصلی3پایه3پایه3پایه3

تخصصی الزامی3تخصصی اختیاري3اصلی3اصلی3اصلی3اصلی4پایه3پایه3

تخصصی اختیاري3تخصصی اختیاري3اصلی3اصلی3اصلی2اصلی3اصلی3پایه3

پروژه3تخصصی الزامی2تخصصی انتخابی3اصلی3پایه2اصلی3پایه3اصلی2

تخصصی انتخابی3عمومی2تخصصی الزامی3اصلی3اصلی3تخصصی الزامی2عمومی3عمومی3

کارآموزي0.5اصلی1عمومی2عمومی2اصلی3عمومی2پایه1عمومی2

اصلی1اصلی1اصلی1اصلی1عمومی2پایه1عمومی1عمومی1

کارآموزي0.5کارگاه1کارگاه1کارگاه1
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مبانی مهندسی برق 2

کارآموزي 1کارگاه اتومکانیککارگاه ماشین ابزارکارگاه جوشکاري و ورقکاري

مکانیک سیاالت 2مقاومت مصالح 2_فیزیک 2تربیت بدنی 1_

دروس پایه
پیشنیاز (همنیاز)

راهنما

ترمودینامیک 2

آزمایشگاه مبانی مهندسی برقآزمایشگاه مکانیک سیاالتآزمایشگاه مقاومت مصالح اخالق اسالمیآزمایشگاه فیزیک 2تربیت بدنی 2تربیت بدنی 1

کارآموزي 1__فیزیک 2اندیشه اسالمی 1فیزیک 1_

نام درس دروس تخصصی الزامی دروس اصلی
کارگاه، پروژه و کارآموزي

گذراندن حداقل 65 واحد درسی

دورس عمومی
دروس تخصصی انتخابی

_علم مواد

دینامیک ماشین و ارتعاشات مکانیکی یا همزمان

آزمایشگاه ترمودینامیکتاریخ تحلیلی صدر اسالمآشنایی با قانون اساسیمبانی مهندسی برق 1اندیشه اسالمی 2آزمایشگاه فیزیک 1اندیشه اسالمی 1

طراحی اجزاء 1 و علم موادمبانی مهندسی برق 1ریاضی2-معادالت دیفرانسیلزبان انگلیسی__

کارآموزي 2

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

___

روش هاي تولید و کارگاه

پروژه پایانینقشه کشی صنعتی 2

ریاضی عمومی 1 و فیزیک 1_

شیمی عمومی

طراحی اجزاء 1مقاومت مصالح 1-دینامیکمقاومت مصالح 1 استاتیک

گذراندن حداقل 105 واحدنقشه کشی صنعتی 1

تفسیر موضوعی قرآنمبانی مهندسی برق 2ریاضی مهندسیزبان تخصصی مکانیکفارسی عمومی 1زبان خارجی

دینامیکبرنامه نویسی کامپیوترریاضی عمومی 1_

مکانیک شکست مقدماتی

علم مواد

مواد مرکب (کامپوزیت ها)طراحی اجزاء 1مقاومت مصالح 2 مقاومت مصالح 1

مقاومت مصالح 2_علم مواد

مکانیک سیاالت 2_محاسبات عددي

دینامیک ماشینمحاسبات عدديبرنامه نویسی کامپیوترنقشه کشی صنعتی 1

مکانیک سیاالت 2مکانیک سیاالت 2 (همزمان)- ترمودینامیک1مکانیک سیاالت 1معادالت دیفرانسیل-دینامیکاستاتیکفیزیک 1_

انتقال حرارت 1-آز تاسیسات (یا همزمان)

استاتیکشیمی عمومی 1

مقاومت مصالح 3

ارتعاشات مکانیکیترمودینامیک 2ترمودینامیک 1معادالت دیفرانسیلریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 1

فیزیک1-معادالت دیفرانسیل ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی 1 _

مکانیک سیاالت 2

طراحی اجزاء 2

سیستم هاي انتقال آب

طراحی سیستم هاي تهویه مطبوع 1

مقدمه اي بر سیاالت محاسباتی

کارآموزي 1 ارتعاشات مکانیکی ریاضی مهندسی-دینامیک ترمودینامیک1-سیاالت1

انتقال حرارت 1

مقاومت مصالح 2

مدیریت و کنترل پروژه

ترم هشتمترم هفتم

برنامه پیشنهادي دوره کارشناسی مهندسی مکانیک

19 واحد 19 واحد 19 واحد 17 واحد 15 واحد 15.5 واحد17 واحد
ترم ششمترم پنجمترم چهارمترم سومترم دومترم اول

18.5 واحد

مکانیک سیاالت 1دینامیکفیزیک 2فیزیک 1

کنترل اتوماتیک


