
 به بعد 0011ورودی  – ترمی مهندسی مکانیک 8درسی  چارت

 واحد( 71) 2ترم   واحد( 71) 0ترم 

 * پیش نیاز / هم نیاز واحد درس کد نام درس
 

 * پیش نیاز / هم نیاز واحد کد درس نام درس

 - 3 711011 7ریاضی عمومی 
 

 7ریاضی عمومی  3 711017 2ریاضی عمومی 

 - 3 711010 7فیزیک 
 

 7فیزیک  3 711011 2فیزیک 

 - 3 711011 شیمی عمومی
 

 7ریاضی عمومی  3 711012 معادالت دیفرانسیل

 - 7 212102 کارگاه جوشکاری
 

 7فیزیک  7 711011 7آز فیزیک 

 - 2 212123 7نقشه کشی صنعتی 
 

 7ریاضی  - 7فیزیک  3 212117 استاتیک

 - 3 711217 زبان انگلیسی
 

 شیمی عمومی 3 212113 علم مواد

 - 2 711111 7اندیشه اسالمی 
 

 - 3 711217 زبان فارسی
         

 واحد( 71) 0ترم   واحد( 21) 3ترم 

 * پیش نیاز / هم نیاز واحد کد درس نام درس
 

 * پیش نیاز / هم نیاز واحد کد درس نام درس

 استاتیک 3 212120 دینامیک
 

 دیفرانسیل معادالت -دینامیک  3 212111 7مکانیک سیاالت 

 استاتیک 3 212112 7مقاومت مصالح 
 

 دینامیک 3 212121 دینامیک ماشین

 2ریاضی  - دیفرانسیل معادالت 3 212111 ریاضی مهندسی
 

 7مقاومت مصالح  2 212717 2مقاومت مصالح 

 دیفرانسیل معادالت – 7فیزیک  3 212110 7ترمودینامیک 
 

 2فیزیک  3 212710 7مبانی مهندسی برق 

 7ریاضی  3 212110 برنامه نویسی کامپیوتر
 

 ریاضی مهندسی -دینامیک  3 212121 ارتعاشات مکانیکی

 - 7 212777 کارگاه ماشین ابزار
 

 7نقشه کشی صنعتی  2 212771 2نقشه کشی صنعتی 

 - 2  عمومی گروه معارف
 

 - 2  عمومی گروه معارف

 - 2 711371 دانش خانواده
 

 - 7 121117 7تربیت بدنی 
         

 واحد( 7280) 6ترم   واحد( 21) 5ترم 

 * پیش نیاز / هم نیاز واحد کد درس نام درس
 

 * پیش نیاز / هم نیاز واحد کد درس نام درس

 7مکانیک سیاالت  3 212112 2مکانیک سیاالت 
 

 * 2سیاالت  – 7ترمودینامیک  3 212713 7انتقال حرارت 

 7سیاالت  – 7ترمودینامیک  3 212110 2ترمودینامیک 
 

 7طراحی اجزاء  3 212711 2طراحی اجزاء 

 2مقاومت مصالح  –دینامیک  3 212120 7طراحی اجزاء 
 

 علم مواد 3 212770 روش های تولید و کارگاه

 ارتعاشات مکانیکی 3 212121 کنترل اتوماتیک
 

 7مبانی مهندسی برق  3 212710 2مبانی مهندسی برق 

 برنامه نویسی کامپیوتر 2 711070 محاسبات عددی
 

 به بعد 0ترم  – زبان انگلیسی 2 212132 زبان تخصصی

 2مقاومت مصالح  7 212712 آز مقاومت مصالح
 

 * 2مبانی مهندسی برق  7 212711 آز مبانی مهندسی برق

 - 7 212102 کارگاه اتومکانیک
 

 ارتعاشات * –دینامیک ماشین  7 212122 آز دینامیک ماشین

 - 2  عمومی گروه معارف
 

 واحد 10گذراندن حداقل  0/1 212711 7کارآموزی 

 - 2 711011 کارآفرینی
 

 - 2  عمومی گروه معارف
         

 واحد( 7080) 8ترم   واحد( 71) 7ترم 

 پیش نیاز / هم نیاز * واحد کد درس نام درس
 

 پیش نیاز / هم نیاز * واحد کد درس نام درس

 2ترمودینامیک  7 212111 آز ترمودینامیک
 

 7ترمو  – 7سیاالت  –ارتعاشات  3 212772 سیستم های اندازه گیری

 2مکانیک سیاالت  7 212111 آز مکانیک سیاالت
 

 توجه به سرفصل 3  سیاالت مح یا اجزای مح

 7کارآموزی  2 212711 مدیریت و کنترل پروژه
 

 سرفصلتوجه به  3  درس اختصاصی اختیاری

 واحد 10گذراندن حداقل  2 212773 اقتصاد مهندسی
 

 توجه به سرفصل 2  درس اختصاصی اختیاری

 توجه به سرفصل 3  درس اختصاصی اختیاری
 

 7کارآموزی  0/1 212712 2کارآموزی 

 توجه به سرفصل 2  درس اختصاصی اختیاری
 

 7تربیت بدنی  7 121112 2تربیت بدنی 

 واحد 710گذراندن حداقل  3 212101 پروژه پایانی
 

 - 2  عمومی مهارتی منتخب

 - 2  عمومی گروه معارف
 

    

 واحد 700مجموعا  – 7011دروس ارائه شده طبق سرفصل رسمی وزارت علوم مورخ سال 

 –مکاترونیک  –رباتیک  –مواد مرکب  –مکانیک سیاالت محاسباتی  –مقدمه ای بر اجزاء محدود  – 3(: مقاومت مصالح 212دروس تخصصی اختیاری پیشنهادی )با کد 

 2آزمایشگاه فیزیک  –طراحی سیستم های تهویه مطبوع  –موتورهای احتراق داخلی  –سوخت و احتراق  –توربوماشینها  –دینامیک گازها  –یاتاقان و روغنکاری 

 


