
 نیکمکابرنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی 

 
 نیمسال اول  نیمسال دوم  نیمسال سوم  نیمسال چهارم  نیمسال پنجم  نیمسال ششم  نیمسال هفتم  نیمسال هشتم

  1ریاضی     2ریاضی   معادالت دیفرانسیل  ریاضیات مهندسی  1مبانی مهندسی برق   2مبانی مهندسی برق   پروژه تخصصی  درس اختیاری

 (90001)ـ  0  (90002)ـ  0  (90003)ـ  3  (90009)ـ  3  (91007)ـ  3  (91017)ـ  3    

   90001: پیش نیاز  90002: پیش نیاز  90002و 90003:پیش نیاز  90002و  90007:پیش نیاز  91007: پیش نیاز    
               

 1فیزیک   2فیزیک     1مکانیک سیاالت   2مکانیک سیاالت   1ال حرارت انتق  2انتقال حرارت   درس اختیاری

 (90003)ـ  3  (90007)ـ  3    (91012)ـ  3  (91019)ـ  3      

   90003: پیش نیاز    90003: پیش نیاز  90009و  91012:پیش نیاز  91019و91017:پیش نیاز  1انتقال حرارت  :پیش نیاز  
               

 1آز فیزیک   2آز فیزیک   1مقاومت مصالح   2مقاومت مصالح   آز مقاومت مصالح  آز مکانیک سیاالت  آز دینامیک  س اختیاریدر

 (90000)ـ  1  (90007)ـ  1  (91001)ـ  3  (91011)ـ  2  (91017)ـ  1      

  
 91011:پیش نیاز

 دینامیک ماشین
   90000: پیش نیاز  91001: پیش نیاز  91001: پیش نیاز  91011و  91013:پیش نیاز  91019 :پیش نیاز 

               

   شیمی عمومی  علم مواد    ارتعاشات  کنترل اتومکانیک  اندازه گیری سیستمهای کنترل  درس اختیاری

   (90009)ـ  3  (90007)ـ  3    (91011)ـ  3      

  
و  91017و  91010:  پیش نیاز

 91011: هم نیاز 91012
     90009: پیش نیاز    90003و  91009:پیش نیاز  91011: پیش نیاز 

               

 ادبیات فارسی  زبان خارجی   مبانی برنامه سازی  محاسبات عددی      کارگاه اتومکانیک  درس اختیاری

 (90017)ـ  3  (90017)ـ  3  (90007)ـ  3  (90007)ـ  2        

       90007: پیش نیاز        
               

 1نقشه کشی صنعتی    2نقشه کشی صنعتی     1طراحی اجزا   2طراحی اجزا   دینامیک ماشین  1آز تخصصی   2آز تخصصی 

 (90010)ـ  2  (91002)ـ  2    (91013)ـ  3  (91010)ـ  3      

  91013: پیش نیاز  91009: پیش نیاز    
 91002و 90010:پیش نیاز

 91011:همنیاز
   90010: پیش نیاز   

               

 1تربیت بدنی   استاتیک  2تربیت بدنی   1ترمودینامیک   2ترمودینامیک   آز ترمودینامیک    درس اختیاری

 (90071)ـ  1  (91001)ـ  3  (90072)ـ  1  (91010)ـ  3  (91017)ـ  3      

   90003و90001:پیش نیاز  90071:پیش نیاز  90007و 90003:پیش نیاز  91010: ش نیازپی   91017 :پیش نیاز    
               

 جوشکاری و ورقکاری  ماشین ابزار  دینامیک      درس اختیاری  درس اختیاری  درس اختیاری

 (91000)ـ  1  (91007)ـ  1  (91009)ـ  0          

      1کار آموزی     2کار آموزی 
 91001: پیش نیاز

 90003: همنیاز
   91002: هم نیاز 

 


