
 مکاترونیکبرنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی 

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

 1ریاضی عمومی   2ریاضی عمومی   دیفرانسیلمعادالت   مهندسی اتریاضی  1طراحی اجزا   2طراحی اجزا   گیری و کنترلسیستمهای اندازه  آز ریزپردازنده

 (40001)ـ  7  (40002)ـ  7  (40073)ـ  3  (40074)ـ  3  (41013)ـ  3  (41017)ـ  3  )(ـ  2  )(ـ  1

   40001: پیش نیاز  40002: پیش نیاز  40073: پیش نیاز  41002و40077: پیش نیاز  41013:پیش نیاز  کنترل اتوماتیک: پیش نیاز  
               

 1فیزیک   2فیزیک   استاتیک  ترمودینامیک  مکانیک سیاالت  آز مکانیک سیاالت  آز مکاترونیک  رباتیک

 (40003)ـ  3  (40007)ـ  3  (41001)ـ  3  (41010)ـ  3  (41013)ـ  3  )(ـ  1  )(ـ  1  )(ـ  3

و 40001:پیش نیاز
 سیستمهای دینامیکی

   1فیزیک   40003و40001:پیش نیاز  40007و40073:پیش نیاز  40073: نیاز پیش  40073: پیش نیاز   

               

 1شیمی عمومی   علم مواد  مدارهای الکتریکی  آز مدارهای الکتریکی  ماشینهای الکتریکی  انتقال حرارت  سیستمهای مکاترونیکی  آز کنترل اتوماتیک

 (40004)ـ  3  (40077)ـ  3  (40077)ـ  3  )( ـ 3  (40004)ـ  3  )(ـ  3  )(ـ  3  )(ـ  1

   40004: پیش نیاز  40007و40002: پیش نیاز  40077: پیش نیاز  40007و40077:پیش نیاز  41010: پیش نیاز  مبانی مکاترونیک: پیش نیاز  کنترل اتوماتیک: پیش نیاز
               

 کشی صنعتیقشه ن    آز نقشه کشی بکمک کامپیوتر  مقاومت مصالح  ر منطقیمدا  آز مدار منطقی  ریزپردازنده ها  آز رباتیک

 (40010)ـ  2    (40001)ـ  1  (41001)ـ  3  (10002)ـ  3  (10007)ـ  1  )(ـ  3  )(ـ  1

     40010: پیش نیاز  41001: پیش نیاز    10002: پیش نیاز  10004: پیش نیاز  ریزپردازنده ها: پیش نیاز

               

 زبان خارجی  مهارتهای کالمی  ارائه مطالب علمی  1الکترونیک   آز الکترونیک  کنترل اتوماتیک  آز ماشینهای الکتریکی  آز انتقال حرارت

 (40017)ـ  3  (40003)ـ  2  (40007)ـ  2  (40007)ـ  3  (40002)ـ  1  )(ـ  3  )(ـ  1  )(ـ  1
انتقال : پیش نیاز

 41010حرارت و 
   40017: پیش نیاز  40017:پیش نیاز    40007: پیش نیاز  40001: پیش نیاز  40004: یش نیازپ 

               

 ادبیات فارسی  مبانی برنامه سازی  محاسبات عددی  دینامیک مکانیک  سیستمهای دینامیکی  مبانی مکاترونیک  تحلیل و طراحی مکانیزمها  

 (40017)ـ  3  (40001)ـ  3  (40077)ـ  2  (41004)ـ  7  (40001)ـ  3  )(ـ  2  )(ـ  3  

  41004: پیش نیاز  
: پیش نیاز 

 40001و40007
 

 41004: پیش نیاز

 41013: هم نیاز
     40001: پیش نیاز  40073و41001:پیش نیاز 

               

 1تربیت بدنی   کارگاه عمومی  2تربیت بدنی   درس عمومی  درس عمومی  درس عمومی  درس عمومی  درس عمومی

 (40071)ـ  1  (40071)ـ  1  (40072)ـ  1          

     40071: پیش نیاز          
               

   1آز فیزیک   2آز فیزیک   آز مقاومت مصالح  کارگاه کامپیوتر  ساختار زبان و کامپیوتر  درس اختیاری  درس اختیاری

   (40007)ـ  1  (40007)ـ  1  (40007)ـ  1  (10003)ـ  1  (10004)ـ  3    

  1کارآموزی   2کارآموزی 
پیش 

 10002و40001:نیاز
   (40003: )هم نیاز  40007: هم نیاز  41001: پیش نیاز   

 


