برنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک
نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ریاضی 1

ریاضی 2

معادالت دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

مبانی مهندسی برق 1

مبانی مهندسی برق 2

پروژه تخصصی

درس اختیاری

 0ـ ()07771

 0ـ ()07772

 3ـ ()07703

 3ـ ()07700

 3ـ ()00779

 3ـ ()00719

 3ـ ()00977

پیش نیاز07771 :

پیش نیاز07772 :

پیش نیاز07703:

پیش نیاز 07777:و 07772

پیش نیاز00779 :

فیزیک 1

فیزیک 2

مکانیک سیاالت 1

مکانیک سیاالت 2

انتقال حرارت 1

انتقال حرارت 2

 3ـ ()07773

 3ـ ()07777

 3ـ ()00712

 3ـ ()00710

 3ـ ()00721

 3ـ ()00731

پیش نیاز07773 :

پیش نیاز07703 :

پیش نیاز00712:
هم نیاز07700 :

پیش نیاز00717:و00710

پیش نیاز00721 :

آز فیزیک 1

آز فیزیک 2

مقاومت مصالح 1

مقاومت مصالح 2

آز مقاومت مصالح

آز مکانیک سیاالت

آز دینامیک و ارتعاشات

 1ـ ()07770

 1ـ ()07777

 3ـ ()00770

 2ـ ()00711

 1ـ ()00717

 1ـ ()00727

 1ـ ()00732

پیش نیاز00771 :

پیش نیاز00770 :

پیش نیاز 00713:و 00711

پیش نیاز00710 :

پیش نیاز00710:و00723

شیمی عمومی

علم مواد

ارتعاشات

کنترل اتومکانیک

اندازه گیری و سیستمهای کنترل

 3ـ ()07770

 3ـ ()07707

 3ـ ()00710

 3ـ ()00722

 2ـ ()00733

پیش نیاز07770 :

پیش نیاز 00770:و 07703

پیش نیاز00710 :

پیش نیاز 00717 :و  00770و
 00712هم نیاز00722 :

ادبیات فارسی

زبان خارجی

محاسبات عددی

کارگاه اتومکانیک

 3ـ ()07717

 3ـ ()07717

 2ـ ()07707

 1ـ ()00777

درس اختیاری

درس اختیاری

درس اختیاری

درس اختیاری

پیش نیاز07770 :

نقشه کشی صنعتی 1

نقشه کشی صنعتی 2

مبانی برنامه سازی

طراحی اجزا 1

طراحی اجزا 2

دینامیک ماشین

 2ـ ()07717

 2ـ ()00772

 3ـ ()07779

 3ـ ()00713

 3ـ ()00710

 3ـ ()00723

پیش نیاز07707:و 00772
همنیاز00711:

پیش نیاز00713 :

پیش نیاز00770 :

تربیت بدنی 1

استاتیک

دینامیک مکانیک

ترمودینامیک 1

ترمودینامیک 2

آز ترمودینامیک

 1ـ ()07771

 3ـ ()00771

 0ـ ()00770

 3ـ ()00717

 3ـ ()00717

 1ـ ()00720

پیش نیاز07771:و07773

پیش نیاز00771 :
همنیاز07703 :

پیش نیاز 07703:و07777

پیش نیاز00717 :

پیش نیاز00717 :

جوشکاری و ورقکاری

ماشین ابزار

تربیت بدنی 2

 1ـ ()00770

 1ـ ()00777

 1ـ ()07772

هم نیاز00772 :

پیش نیاز07771:

پیش نیاز07717 :

درس اختیاری
کار آموزی 1

آز تخصصی 1

آز تخصصی 2

درس اختیاری

درس اختیاری
کار آموزی 2

برنامه دروس اختیاری رشته مهندسی مکانیک
رباتیک

زبان تخصصی

آز انتقال حرارت

 3ـ ()09710

 2ـ ()00727

 1ـ ()00730

پیش نیاز07770 :و 00770

پیش نیاز07717 :

پیشنیاز00721 :

طراحی قید و بستها و فرامین

هیدرولیک و پنوماتیک

طراحی بکمک کامپیوتر

 3ـ ()00739

 3ـ ()00737

 3ـ ()00727

پیش نیاز00713 :

پیش نیاز 00710 :یا  09717و 00723

پیش نیاز 00710 :و 07707

آز رباتیک

روش های تولید

کاربرد المان محدود

 1ـ ()09717

 3ـ ()00730

 3ـ ()00730

همنیاز 09710 :

پیش نیاز00710 :

پیش نیاز00710 :

طراحی و توسعه محصول

آز کنترل اتوماتیک

آمار و احتمال مهندسی

 3ـ ()00701

 1ـ ()09727

 3ـ ()07700

پیش نیاز00701 :

پیش نیاز00722 :

پیش نیاز 07771 :
کارگاه روش های تولید
 1ـ ()00702

 پس از گذراندن  06واحد مجاز به اخذ واحد کارآموزی  1می باشید.
 پس از گذراندن  06واحد مجاز به اخذ واحد کارآموزی  2می باشید.
 گذراندن  10واحد از دروس اختیاری معرفی شده در جدول فوق ،الزامی می باشد.

