برنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی مکاترونیک
نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 2

معادالت دیفرانسیل

ریاضیات مهندسی

طراحی اجزا 1

طراحی اجزا 2

اندازهگیری و سیستمهای کنترل

آز ریزپردازنده

 7ـ ()60001

 7ـ ()60002

 7ـ ()60077

 7ـ ()60076

 7ـ ()63017

 7ـ ()63017

 2ـ ()63077

 1ـ ()62027

پیش نیاز60001 :

پیش نیاز60002 :

پیش نیاز60077 :

پیش نیاز60077 :و60010
و 63003

پیش نیاز63017:

پیش نیاز:
63012،63003و63010
همنیاز63022 :

همنیاز62022 :

فیزیک 1

فیزیک 2

استاتیک

ترمودینامیک 1

مکانیک سیاالت 1

آز مکانیک سیاالت

آز مکاترونیک

رباتیک

 7ـ ()60007

 7ـ ()60007

 7ـ ()63001

 7ـ ()63010

 7ـ ()63012

 1ـ ()63027

 1ـ ()62020

 7ـ ()62017

فیزیک 1

پیش نیاز60001:و60007

پیش نیاز60077:و60007

پیش نیاز60077 :

پیش نیاز63012 :

پیش نیاز62017 :
همنیاز62021 :

پیش نیاز:
60003و 63006

شیمی عمومی 1

علم مواد

مدارهای الکتریکی 1

آز مدارهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی

انتقال حرارت 1

سیستمهای مکاترونیک

آز رباتیک

 7ـ ()60006

 7ـ ()60077

 7ـ ()60077

 1ـ ()62002

 7ـ ()62006

 7ـ ()63021

 7ـ ()62021

 1ـ ()62017

پیش نیاز60006 :

پیش نیاز60002 :و60007

پیش نیاز60077 :

پیش نیاز60077:و60007

پیش نیاز63010 :
هم نیاز63012 :

پیش نیاز62017 :و63022
همنیاز62020 :

همنیاز 62017 :

نقشه کشی صنعتی

کارگاه کامپیوتر

آز نقشه کشی بکمک کامپیوتر

مقاومت مصالح 1

مدار منطقی

آز مدار منطقی

ریزپردازنده ها

آز انتقال حرارت

 2ـ ()60010

 1ـ ()30007

 7ـ ()30002

زبان خارجی

 1ـ ()62001

 7ـ ()63003

پیش نیاز60010 :

پیش نیاز63001 :

اختیاری

پیش نیاز30002 :

پیش نیاز30006 :

الکترونیک 1

آز الکترونیک 1

کنترل اتوماتیک

 7ـ ()62007

 1ـ ()62002

 7ـ ()62071

پیش نیاز60077 :

پیش نیاز62007 :

پیش نیاز 63013 :یا 62003

مبانی برنامه سازی

محاسبات عددی

دینامیک مکانیک

سیستمهای دینامیکی

مبانی مکاترونیک

تحلیل و طراحی مکانیزمها

 7ـ ()60003

 2ـ ()60077

 7ـ ()63006

 7ـ ()62003

 2ـ ()62017

 7ـ ()62012

پیش نیاز60003 :

پیش نیاز63001:
هم نیاز60077 :

پیش نیاز63006 :
هم نیاز63012 :

پیش نیاز  62007 :و
62003

پیش نیاز63006 :

کارگاه عمومی

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

درس عمومی

آز مقاومت مصالح

اختیاری

 1ـ ()60071

 1ـ ()60071

 1ـ ()60072

 1ـ ()62007

پیش نیاز60071 :

پیش نیاز63003 :و63017

آز فیزیک 1

آز فیزیک 2

 1ـ ()60007

 1ـ ()60007

 7ـ ()30006

هم نیاز)60007( :

هم نیاز60007 :

پیش نیاز 60003 :و 30002

 7ـ ()60017

عمومی

 1ـ ()30007

 7ـ ()62022

 1ـ ()63077
پیش نیاز63021 :

اختیاری

اختیاری

ساختار و زبان کامپیوتر
کارآموزی 1

کارآموزی 2

برنامه دروس اختیاری رشته مهندسی مکاترونیک
آز شیمی عمومی 1

(کارگاه) ماشین ابزار

ارتعاشات

 1ـ ()60072

 1ـ ()63007

 7ـ ()63013

نقشه کشی صنعتی 2

مقاومت مصالح 2

آز ماشینهای الکتریکی

 2ـ ()63002

 2ـ ()63011

 1ـ ()62027

پیش نیاز60010 :

پیش نیاز 63003 :

پیش نیاز62006 :

الکترونیک 2

طراحی قید و بستها و فرامین

پروژه کارشناسی

 7ـ ()62026

 7ـ ()63072

 7ـ ()62200

پیش نیاز62007 :

پیش نیاز63017 :

مدارهای الکتریکی 2

کاربرد المان محدود

مکانیک سیاالت 2

 7ـ ()62023

 7ـ ()63076

 7ـ ()63016

پیش نیاز60077 :

پیش نیاز63017 :

پیش نیاز 63012 :

اقتصاد مهندسی

آمار و احتمال مهندسی

روش های تولید

 7ـ ()62070

 7ـ ()60073

 7ـ ()63073

پیش نیاز60002 :

پیش نیاز 60001 :

پیش نیاز63017 :

آز کنترل اتوماتیک

ترمودینامیک 2

انتقال حرارت 2

 1ـ ()62027

 7ـ ()63017

 7ـ ()63071

پیش نیاز63022 :

پیش نیاز 63010 :

پیش نیاز 63021 :

پیش نیاز 63006 :و 60077

 پس از گذراندن  06واحد مجاز به اخذ واحد کارآموزی  1می باشید.
 پس از گذراندن  06واحد مجاز به اخذ واحد کارآموزی  2می باشید.
 گذراندن  11واحد از دروس اختیاری معرفی شده در جدول فوق ،الزامی می باشد.

