
برنامه هفت/هشت ترمی رشته         مهندسی مکانیک            گروه       مهندسی مکانیک         دانشکده  فنی و مهندسی         

عملینظريعملینظري

3پایهریاضی عمومی (1)ریاضی عمومی(2)3پایهریاضی عمومی (1)

3پایهفیزیک (1)فیزیک (2)3پایهفیزیک (1)

1کارگاهکارگاه جوشکاري و ورقکاري3عمومیفارسی
3عمومیزبان خارجی1پایهفیزیک (1)آزمایشگاه فیزیک (1)

3اصلیفیزیک (1)- ریاضی عمومی (1)استاتیک11اصلینقشه کشی صنعتی (1)

11تخصصی الزامینقشه کشی صنعتی (1)نقشه کشی صنعتی (2)3پایهشیمی عمومی

3پایهریاضی عمومی (1)معادالت دیفرانسیل2عمومیتفسیر موضوعی قرآن

2عمومیفلسفه اخالق

18220جمع15217جمع

عملینظريعملینظري

3اصلیریاضی عمومی(2)- معادالت دیفرانسیلریاضی مهندسی3اصلیفیزیک (1)- معادالت دیفرانسیلترمودینامیک (1)

3اصلیفیزیک (2)مبانی مهندسی برق (1)3اصلیشیمی عمومیعلم مواد

2پایهبرنامه نویسی کامپیوترمحاسبات عددي3اصلیاستاتیکمقاومت مصالح (1)

3اصلیترمودینامیک (1)- مکانیک سیاالت (1)ترمودینامیک (2)4اصلیاستاتیکدینامیک

2اصلیمقاومت مصالح (1)مقاومت مصالح (2)1کارگاهکارگاه ماشین ابزار و ابزار سازي

3اصلیمعادالت دیفرانسیل- دینامیکمکانیک سیاالت (1)2تخصصی الزامیزبان خارجیزبان تخصصی مکانیک

1کارآموزيگذراندن 65 واحد قبولی (ترم تابستان)کارآموزي (1)1پایهفیزیک (2)آزمایشگاه فیزیک (2)

2عمومیاندیشه اسالمی (1)3پایهریاضی عمومی (1)برنامه نویسی کامپیوتر

1عمومیتربیت بدنی (1)

181.519.5جمع18220جمع

پیش نیازنام درسنوع درس

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

توضیحات: کارآموزي (1) نیم واحد و حداقل 136 ساعت میباشد.

نوع درس

توضیحات:

تعداد واحد

تعداد کل واحدهاي درسی این مجموعه 144 واحد می باشد: دروس عمومی : 24 واحد،  دروس پایه : 25 واحد،  دروس اصلی : 61 واحد،  دروس تخصصی الزامی: 12 واحد ، دروس تخصصی انتخابی : 15 واحد، دروس کارگاه، پروژه و کارآموزي: 

7 واحد



برنامه هفت/هشت ترمی رشته         مهندسی مکانیک            گروه       مهندسی مکانیک         دانشکده  فنی و مهندسی         

عملینظريعملینظري

3اصلیترمودینامیک (1) / مکانیک سیاالت (2)انتقال حرارت (1)3اصلیمکانیک سیاالت (1)مکانیک سیاالت (2)

3اصلیارتعاشات مکانیکیکنترل اتوماتیک1اصلیترمودینامیک (2)آزمایشگاه ترمودینامیک

3اصلیطراحی اجزاء (1)طراحی اجزاء (2)3اصلیریاضی مهندسی- دینامیکارتعاشات مکانیکی

1اصلیدینامیک ماشین / ارتعاشات مکانیکیآزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات3اصلیمقاومت مصالح (1)- دینامیکطراحی اجزاء (1)

1اصلیمکانیک سیاالت (2)آزمایشگاه مکانیک سیاالت3اصلیمبانی مهندسی برق (1)مبانی مهندسی برق (2)
1اصلیمبانی مهندسی برق (2) یا همزمانآزمایشگاه مبانی برق1اصلیمقاومت مصالح (2)آزمایشگاه مقاومت مصالح

3اصلیدینامیکدینامیک ماشین1عمومیتربیت بدنی (2)

1کارآموزيکارآموزي (1) (ترم تابستان)کارآموزي (2)2عمومیاندیشه اسالمی (1)اندیشه اسالمی (2)

3تخصصی الزامیعلم موادروشهاي تولید و کارگاه

153.518.5جمع15217جمع

عملینظريعملینظري

3تخصصی انتخابیدروس تخصصی انتخابی1کارگاهکارگاه اتومکاتیک

3تخصصی انتخابیدروس تخصصی انتخابی3پروژهگذراندن 105 واحد قبولیپروژه پایانی

3تخصصی انتخابیدروس تخصصی انتخابی2عمومیکنترل خانواده

3تخصصی انتخابیدروس تخصصی انتخابی3تخصصی الزامیمحاسبات عددي- مکانیک سیاالت2مقدمه اي بر دینامیک سیاالت محاسباتی

2تخصصی الزامیکارآموزي (1)مدیریت و کنترل پروژه3تخصصی انتخابیدروس تخصصی انتخابی
2عمومیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی2عمومیتاریخ تحلیلی صدر اسالم

2عمومیانقالب اسالمی

16016جمع16016جمع

نوع درس
تعداد واحد

پیش نیازنام درس

144

توضیحات:

برنامه ترم هشتم

نام درس

پیش نیاز

جمع کل

توضیحات:کارآموزي (2) نیم واحد و حداقل 136 ساعت میباشد.

نام درس
تعداد واحد

برنامه ترم هفتم

برنامه ترم ششمبرنامه ترم پنجم

تعداد واحد
نوع درسپیش نیاز

تعداد واحد
نوع درس پیش نیازنام درس

نوع درس

تعداد کل واحدهاي درسی این مجموعه 144 واحد می باشد: دروس عمومی : 24 واحد،  دروس پایه : 25 واحد،  دروس اصلی : 61 واحد،  دروس تخصصی الزامی: 12 واحد ، دروس تخصصی انتخابی : 15 واحد، دروس کارگاه، پروژه و کارآموزي: 

7 واحد


