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مکانیک سیاالت32مهندسی اقیانوس و هیدورودینامیک1393ترمودینامیک2+ مکانیک سیاالت 32توربو ماشین ها172
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دینامیک ماشین3طراحی مکانیزم ها373شیمی عمومی2کنترل آلودگی محیط زیست 480
مدارهاي منطقی و آز3اصول میکرو کامپیوترها4118مکانیک سیاالت 22یاتاقان و روغنکاري579
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روباتیک مقدماتی و آز3کنترل روبات8121شناخت فلزات صنعتی3کاربرد مواد در خودرو9108
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مکانیک سیاالت 32مکانیک سیاالت زیستی783صد واحد باالتر2مدیریت تولید و اقتصاد صنعتی994
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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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