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( واحد61: اجباری)ج ـ دروس اصلی 

( واحد از دروس مهندسی، سبدهای تخصصی ساير گروهها و  علوم5)ث ـ دروس تخصصی ـ اختیاری 

 به بعد92برنامه درسی دروس عمومی ،پايه ، اصلی و کارگاهی دانشجويان ورودی 

:جمع واحد گذرانده

:جمع واحد گذرانده

:جمع واحد گذرانده

:جمع واحد گذرانده

( واحد22: اجباری)الف ـ دروس عمومی 

( واحد25: اجباری)ب ـ دروس پايه 

( واحد8)پروژه تخصصی، کارآموزی و کارگاه  (د
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گذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درسردیفگذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درسردیف
و طراحی اجزاء31تحلیل تجربی تنش195 ترمو2+انتقال حرارت1+سیاالت32نیروگاه هاي حرارتی174مقاومت 2

ترمودینامیک 32موتورهاي احتراق داخلی266مقاومت مصالح32مقاومت مصالح 2673
و ریاضی مهندسی3شکست، خستگی و  خزش 397 یا همزمان3طراحی مبدلهاي حرارتی362مقاومت مصالح2 انتقال حرارت 1
مکانیک سیاالت2+ترمو2+انتقال حرارت31تهویه مطبوع476مقاومت مصالح 32مکانیک مواد مرکب485

ترمودینامیک 2+ انتقال حرارت31سیستمهاي تبرید578مقاومت مصالح 32روش اجزاء محدود مقدماتی598

ترمودینامیک2+ مکانیک سیاالت 32توربو ماشین672محاسبات عددي+طراحی اجزاء32طراحی به کمک کامپیوتر683

یا همزمان2روشهاي طراحی مهندسی 781 ترمودینامیک2+ مکانیک سیاالت 32دینامیک گازها782طراحی اجزاء 2

و سال سوم یا باالتر3تئوري جوشکاري و آزمون غیرمخرب899 شیمی عمومی2کنترل آلودگی محیط زیست880مقاومت 1
ترمودینامیک 2+ انتقال حرارت31توربین گاز و موتورجت990مقاومت مصالح32پالستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات969

ترمودینامیک 22سوخت و احتراق1068نقشه کشی صنعتی 21نقشه کشی صنعتی 10292
انتقال حرارت1،آزانتقال حرارت یا همزمان2انتقال حرارت 11642مکانیک سیاالت 22یاتاقان و روغنکاري1179

واحد2زبان تخصصی1261علم مواد1آزمایشگاه علم مواد121-37 پس از گذراندن 90
ترمودینامیک 2+ انتقال حرارت21تولید بخار1384علم مواد2شناخت فلزات صنعتی1371

واحد2زبان تخصصی1461 انتقال حرارت1یا همزمان3انرژي هاي نو1489پس از گذراندن 90
ترمودینامیک 32موتورهاي احتراق داخلی166مبانی برق 32الکترونیک کاربردي1100
مکانیک سیاالت 32سیستمهاي انتقال آب270دینامیک ماشین3رباتیک مقدماتی و آزمایشگاه2101
ترمودینامیک2+ مکانیک سیاالت 32توربو ماشین372دینامیک ماشین3طراحی مکانیزمها373

ترمودینامیک2+ مکانیک سیاالت 32دینامیک گازها482کنترل اتوماتیک1آزمایشگاه کنترل اتوماتیک41-51

ترمو2+انتقال حرارت1+سیاالت32نیروگاه هاي  حرارتی574کنترل اتوماتیک3اتوماسیون تولید5102

شیمی عمومی2کنترل آلودگی محیط زیست680مکانیک سیاالت 2+کنترل اتوماتیک3هیدرولیک و پنوماتیک و آزمایشگاه6103
کنترل اتوماتیک2سیستمهاي اندازه-گیري و کنترل754کنترل اتوماتیک3سیستمهاي دینامیکی7104
واحد2زبان تخصصی861کنترل اتوماتیک2سیستمهاي اندازه-گیري و کنترل854 پس از گذراندن 90
سیاالت32ماشینهاي آبی998دینامیک ماشین3دینامیک مجموعه-هاي صلب90105
ترمودینامیک 2+ انتقال حرارت31توربین گاز و موتورجت1090کنترل اتوماتیک3کنترل مدرن10106

یا همزمان3شبیه سازي کامپیوتري11107 ترمو2+انتقال حرارت1+سیاالت32نیروگاه آبی1191برنامه سازي کامپیوتر، طراحی اجزاء2
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دانشکده آموزشی خدمات سرپرست امضاء مهر و
تاریخ

راهنما استاد امضاء
تاریخ

یا همزمان3شبیه سازي کامپیوتري11107 ترمو2+انتقال حرارت1+سیاالت32نیروگاه آبی1191برنامه سازي کامپیوتر، طراحی اجزاء2

واحد2زبان تخصصی1261 محاسبات عددي و انتقال حرارت 31مقدمه اي بر مکانیک سیاالت و انتقال حرارت محاسباتی1292پس از گذراندن 90

مکانیک سیاالت32مهندسی اقیانوس و هیدورودینامیک1393ترمودینامیک2+ مکانیک سیاالت 32توربو ماشین ها172
مبانی برق 32مدارهاي الکترونیکی و آزمایشگاه1116ترمودینامیک 22سوخت و احتراق268
مبانی برق 32مدارهاي منطقی و آزمایشگاه2117ترمودینامیک 32موتورهاي احتراق داخلی366
دینامیک ماشین3طراحی مکانیزم ها373شیمی عمومی2کنترل آلودگی محیط زیست 480
مدارهاي منطقی و آز3اصول میکرو کامپیوترها4118مکانیک سیاالت 22یاتاقان و روغنکاري579
مبانی برق 32الکترونیک قدرت و محرکه ها5119طراحی اجزاء1+ارتعاشات مکانیکی3طراحی شاسی و بدنه687
دینامیک ماشین3روباتیک مقدماتی و آزمایشگاه6120ترمودینامیک2+ دینامیک ماشین3طراحی موتورهاي احتراق داخلی788
کنترل اتوماتیک3کنترل مدرن7106موتورهاي احتراق داخلی یا همزمان1آز- موتورهاي احتراق داخلی81-88
روباتیک مقدماتی و آز3کنترل روبات8121شناخت فلزات صنعتی3کاربرد مواد در خودرو9108
مدارهاي منطقی و آز3مدارهاي واسطه9122دینامیک+ارتعاشات مکانیکی3دینامیک خودرو10109
کنترل اتوماتیک2سیستمهاي اندازه گیري و کنترل1054موتورهاي احتراق داخلی+ دینامیک ماشین3سیستمهاي انتقال قدرت 11110
یا همزمان3شبیه سازي کامپیوتري 12107 مکانیک سیاالت2+کنترل اتوماتیک 3هیدرولیک و نیوماتیک11103برنامه سازي کامپیوتر، طراحی اجزاء2

واحد2زبان تخصصی1361 کنترل اتوماتیک3کنترل فازي12123پس از گذراندن 90
کنترل اتوماتیک3شبکه هاي عصبی 13124طراحی اجزاء2یا همزمان2روشهاي طراحی مهندسی181
واحد2زبان تخصصی1461دینامیک ماشین3طراحی مکانیزمها273 پس از گذراندن 90
ترمودینامیک 22اقتصاد در انرژي ایران و جهان 179محاسبات عددي+طراحی اجزاء32طراحی بکمک کامپیوتر383
ترمو2+انتقال حرارت1+سیاالت32نیروگاه هاي حرارتی295طراحی اجزاء31طراحی قالب و پرس4111

انتقال حرارت1یا همزمان3انرژي هاي نو367علم مواد+مقاومت مصالح 31روشهاي تولید و کارگاه552
و سال سوم یا باالتر3تئوري جوشکاري و آزمون غیر مخرب699 ترمودینامیک 22سوخت و احتراق497مقاومت 1
ترمودینامیک 2+ انتقال حرارت21تولید بخار585طراحی اجزاء31طراحی قید و بستها و فرامین7113

ترمو2+انتقال حرارت1+سیاالت32نیروگاه آبی698طراحی اجزاء32طراحی ماشینهاي ابزار859

مکانیک سیاالت 32مکانیک سیاالت زیستی783صد واحد باالتر2مدیریت تولید و اقتصاد صنعتی994
ترمودینامیک 32کاربردهاي انرژي خورشیدي881مکانیک سیاالت 2+کنترل اتوماتیک3هیدرولیک و پنوماتیک 10103
ترمودینامیک 32بهینه سازي سیستم هاي انرژي999نقشه کشی صنعتی 21نقشه کشی صنعتی 11292
انتقال حرارت 21سیستم مدیریت تاسیسات و انرژي در ساختمان1069مکانیک سیاالت 22یاتاقان و روغنکاري1279
13114CNC و مبانی برق21مدل سازي و شبیه سازي سیستم هاي بیولوژیکی11200ریاضی 2+مقاومت مصالح 31اصول ماشینکاري مکانیک سیاالت 2
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و صد واحد باالتر3آمار و احتماالت مهندسی14115 ریاضی 2
واحد2زبان تخصصی1561 پس از گذراندن 90
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