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عملینظریعملینظری
3پايه(1)رياضي عمومي (2)رياضي عمومي3پايه(1)رياضي عمومي 

3پايه(1)فيزيك (2)فيزيك 3پايه(1)فيزيك 
1كارگاهكارگاه جوشکاری و ورقکاری3عموميفارسي

3عموميزبان خارجي1پايه(1)فيزيك (1)آزمايشگاه فيزيك 
3اصلي(1)رياضي عمومي - (1)فيزيك استاتيك11اصلي(1)نقشه كشي صنعتي 

11تخصصي الزامي(1)نقشه كشي صنعتي (2)نقشه كشي صنعتي 3پايهشيمي عمومي
3پايه(1)رياضي عمومي برنامه نويسي كامپيوتر2عموميتفسير موضوعي قرآن

2عموميفلسفه اخالق1عمومي(1)تربيت بدني 

18220جمع15318جمع

عملینظریعملینظری
2اصلي(1)مقاومت مصالح (2)مقاومت مصالح 3اصليشيمي عموميعلم مواد

3اصليديناميك- معادالت ديفرانسيل(1)مکانيك سياالت 3اصلياستاتيك(1)مقاومت مصالح 
3اصليمعادالت ديفرانسيل- (2)رياضي عموميرياضي مهندسي4اصلياستاتيكديناميك

2عمومي(1)انديشه اسالمي 1پايه(2)فيزيك (2)آزمايشگاه فيزيك 
1كارگاهكارگاه ماشين ابزار و ابزار سازی3پايه(1)رياضي عمومي معادالت ديفرانسيل

3اصليمعادالت ديفرانسيل- (1)فيزيك (1)ترموديناميك 1عمومي(1)تربيت بدني (2)تربيت بدني 
2تخصصي الزاميزبان خارجيزبان تخصصي مکانيك2پايهبرنامه نويسي كامپيوترمحاسبات عددی

1اصلي(2)مقاومت مصالح آزمايشگاه مقاومت مصالح

15217جمع15217جمع

پیش نیاز

برنامه ترم اول

نوع درسنام درس

برنامه ترم چهارم

پیش نیازنام درس

برنامه ترم سوم

برنامه ترم دوم

پیش نیاز
تعداد واحد

تعداد واحد

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

نوع درس
تعداد واحد

نام درسنوع درس
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عملینظریعملینظری
3اصلي(2)مکانيك سياالت  / (1)ترموديناميك (1)انتقال حرارت 3اصلي(1)مکانيك سياالت (2)مکانيك سياالت 

3اصليديناميكديناميك ماشين1اصلي(2)ترموديناميك آزمايشگاه ترموديناميك
3اصلي(1)طراحي اجزاء (2)طراحي اجزاء 3اصليديناميك- رياضي مهندسيارتعاشات مکانيکي

1اصليارتعاشات مکانيکي/ ديناميك ماشين آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات3اصليديناميك- (1)مقاومت مصالح (1)طراحي اجزاء 
1اصلي(2)مکانيك سياالت آزمايشگاه مکانيك سياالت3اصلي(1)مکانيك سياالت - (1)ترموديناميك (2)ترموديناميك 

3اصلي(1)مباني مهندسي برق (2)مباني مهندسي برق 3اصلي(2)فيزيك (1)مباني مهندسي برق 
1اصلييا همزمان (2)مباني مهندسي برق آزمايشگاه مباني برق2عموميدانش خانواده و جمعيت

0.5كارآموزی(ترم تابستان) واحد قبولي 65گذراندن (1)كارآموزی 2عمومي(1)انديشه اسالمي (2)انديشه اسالمي 
123.515.5جمع20020جمع

عملینظریعملینظری
2تخصصي الزامي(1)كارآموزی مديريت و كنترل پروژه1كارگاهكارگاه اتومکاتيك

2عموميانقالب اسالمي3پروژه واحد قبولي105گذراندن پروژه پاياني

3تخصصي انتخابي2درس تخصصي انتخابي3اصليارتعاشات مکانيکيكنترل اتوماتيك

21تخصصي انتخابي(2)ترموديناميك 3درس تخصصي انتخابي2عموميتاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

3تخصصي انتخابي4دروس تخصصي انتخابي3تخصصي الزاميعلم موادروشهای توليد و كارگاه

/ مقدمه ای بر سياالت محاسباتي

مقدمه ای بر اجزای محدود

 / 2مکانيك سياالت- محاسبات عددی

2مقاومت مصالح
3تخصصي انتخابي5درس تخصصي انتخابي3تخصصي الزامي

3تخصصي انتخابي1درس تخصصي انتخابي

0.5كارآموزی(ترم تابستان) (1)كارآموزی (2)كارآموزی 

15116جمع18118.5جمع

142

. ساعت و به ارزش نيم واحد مي باشند136هر يك حداقل  (2)و  (1)كارآموزی : توضيحات

برنامه ترم هشتم

نام درس

پیش نیاز

برنامه ترم ششم

تعداد واحد

نوع درس

نوع درس پیش نیاز

نوع درس
تعداد واحد

پیش نیازنام درس

نوع درسپیش نیاز
تعداد واحد

نام درس

جمع کل

نام درس
تعداد واحد

برنامه ترم هفتم

برنامه ترم پنجم

: واحد می باشد142تعداد كل واحدهای درسی اين مجموعه 
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