
1399/3/10آخرين اصالح لیست دروس رشته مهندسی مکانیک

.............................................: استاد راهنما .......................................:شماره دانشجويی.........................................................:        نام و نام خانوادگی

گذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درسگذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درس

معادالت ديفرانسیل + 2رياضي 3رياضي مهندسي221(١)معارف اسالمي 1

2فیزيک 3(١)مباني مهندسي برق 23(١)معارف اسالمي 2(2)معارف اسالمي 2

1مباني برق 3(٢)مباني مهندسي برق 224اخالق و تربیت اسالمي3

2مباني برق 1آزمايشگاه مباني مهندسي برق24ـ21انقالب اسالمي و ريشه هاي آن4

ــــــ2(١)نقشه کشي صنعتي 228تاريخ اسالم5

1فیزيک  + 1رياضي 3استاتیک231(آموزش زبان عربي)متون اسالمي 6

معادالت ديفرانسیل يا همزمان+ استاتیک 4دينامیک332فارسي7

استاتیک3(١)مقاومت مصالح 333زبان خارجي8

شیمي عمومي3علم مواد137(١)تربیت بدني 9

معادالت ديفرانسل يا همزمان + 1فیزيک 3(١)ترمودينامیک 141(٢)تربیت بدني 10

 يا همزمان1سیاالت + 1ترمو 3(٢)ترمودينامیک 242دانش خانواده و جمعیت11

 يا همزمان2ترمو1آزمايشگاه ترمودينامیک42ـ1:جمع واحد گذرانده

( يا همزمان1دينامیک و ترمو )معادالت ديفرانسیل 3(١)مکانیک سیاالت 43

1سیاالت 3(٢)مکانیک سیاالت 44

 يا همزمان2سیاالت 1آزمايشگاه مکانیک سیاالت44ـ1گذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درس

2مقاومت مصالح + دينامیک 3(١)طراحي اجزاء 45ــــــ3(١)رياضي 1

1طراحي اجزاء 3(٢)طراحي اجزاء 146رياضي 3(٢)رياضي 2

1مقاومت مصالح 2(٢)مقاومت مصالح 147رياضي 3معادالت ديفرانسیل3

2مقاومت مصالح 1آزمايشگاه مقاومت مصالح47ـ1سال دوم يا باالتر3برنامه سازي کامپیوتر6

 يا همزمان2سیاالت + 2ترمو 3(١)انتقال حرارت 48برنامه سازي کامپیوتر2محاسبات عددي7

دينامیک3دينامیک ماشین49 يا همزمان1رياضي 3(١)فیزيک 10

دينامیک+ رياضي مهندسي 3ارتعاشات مکانیکي151فیزيک 3(٢)فیزيک 11

ارتعاشات مکانیکي+ دينامیک ماشین 1آزمايشگاه دينامیک و ارتعاشات49ـ1 يا همزمان1فیزيک 1(١)آزمايشگاه فیزيک 10ـ1

ارتعاشات مکانیکي يا همزمان3کنترل اتوماتیک53 يا همزمان2فیزيک 1(٢)آزمايشگاه فیزيک 11ـ1

سال دوم به بعد1کارگاه ماشین ابزار 54ـــــ3شیمي عمومي13

1کارگاه اتومکانیک55

سال سوم به بعد1کارگاه جوشکاري 56

 واحد به باال70پس از گذراندن 10کار آموزی 57گذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درس

 واحد به باال110پس از گذراندن 20کار آموزی58 واحد به باال3100پروژه تخصصي91

از سبد گرايش انتخابی3درس تخصصي59

از سبد گرايش انتخابی3درس تخصصي60گذراندهپیشنیاز ـ همینازتعداد واحدنام درسکد درس

از سبد گرايش انتخابی3درس تخصصي70

از سبد گرايش انتخابی3درس تخصصي71

از سبد گرايش انتخابی3درس تخصصي72

( واحد79: اجباری)الزامی  - ج ـ دروس تخصصی 

 واحد از دروس مهندسی،، سبدهای 5اخذ   ) ( واحد11)ث ـ دروس تخصصی ـ اختیاری 

( واحد از دروس سبدهای  تخصصی بالمانع می باشد6تخصصی ساير گروهها و  علوم و 

 به بعد96الزامی و تخصصی اختیاری دانشجويان ورودی- برنامه درسی دروس عمومی ،پايه ، تخصصی 

:جمع واحد گذرانده

:جمع واحد گذرانده

( واحد22: اجباری)الف ـ دروس عمومی 

( واحد25: اجباری)ب ـ دروس پايه 

( واحد3)پروژه تخصصی  (د

مهر و امضاء سرپرست خدمات آموزشی دانشکده

تاریخ

امضاء استاد راهنما

       تاریخ


