ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

ترم پنجم

ترم ششم

 17واحد

 17واحد

 19واحد

 19واحد

 19واحد

 15/5واحد

برنامه نویسی
کامپیوتر

محاسبات عددی

ترم هفتم

ترم هشتم

مقدمه ای بر
سیالت محاسباتی

مقدمه ای بر
اجزای محدود

ترمودینامیک 2

معادلت
دیفرانسیل

ترمودینامیک 1

آز ترمودینامیک

تهویه مطبوع

انتقال حرارت 1

ریاضی عمومی 1
مکانیک سیالت 1

مکانیک سیالت 2

آز سیالت

سیستم های
انتقال آب

اقتصاد مهندسی
) 3واحدی خارج
از رشته(

ارتعاشات

کنترل اتومکانیک

مباحث ویژه
) 3واحدی خارج
از رشته(

ریاضی عمومی 2

ریاضی مهندسی

استاتیک

دینامیک

آز دینامیک
ماشین و ارتعاشات

دینامیک ماشین

مقاومت مصالح 1

مواد مرکب

مقاومت مصالح 2

فیزیک 1
مقاومت مصالح 3
آز مقاومت مصالح
آز فیزیک 1

طراحی اجزا 1

آز فیزیک 2

مبانی برق 1

فیزیک 2

طراحی اجزا 2

آز مبانی برق

مبانی برق 2

آزمایش های غیر
مخرب NDT
علم مواد

شیمی

پالستیسیته عملی
و تغییرشکل
فلزات

روش های تولید و
کارگاه

نقشه کشی
صنعتی 2

نقشه کشی
صنعتی 1

زبان انگلیسی
عمومی

زیان تخصصی

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

کارگاه جوشکاری
و ورقکاری

کارگاه ماشین ابزار

کارگاه اتومکانیک

کارآموزی 1

مدیریت و کنترل
پروژه

کارآموزی 2

اندیشه اسالمی 1

فارسی عمومی

انقالب اسالمی
)یا قانون اساسی(

اخالق اسالمی
)یا آیین زندگی(

اندیشه اسالمی 2

تاریخ تحلیلی صدر
اسالم

تفسیر موضوعی
قرآن
) یا نهج البالغه(

پروژه پایانی

خطوط مشکی مواردی که رعایت پیش نیازی آنها الزامی است.
خطوط قرمز پر مواردی که اجازه هم نیازی دروس در آئین نامه آمده است.
خطوط قرمز خط چین مواردی که اجازه هم نیازی دروس توسط دانشگاه صادر شده است.
دروس پایه
بایستی همه  25واحد
ارائه شده اخذ شود.

دروس عمومی
بایستی  20واحد اخذ
شود.

دروس اصلی
بایستی همه  61واحد
ارائه شده اخذ شود.

دروس تخصصی الزامی
* یکی از دروس "مقدمه ای بر اجزای محدود" و "مقدمه ای بر سیالت
محاسباتی" بایستی به عنوان درس تخصصی الزامی اخذ شود .در صورت اخذ
هر دو درس ،درس دوم به عنوان درس تخصصی انتخابی محسوب خواهد شد.
** سایر دروس مشخص شده بایستی اخذ شوند.

دروس تخصصی انتخابی
* از میان این دروس تعدادی از آنها ارائه خواهند شد که بایستی
 15واحد اخذ شود ) .الزاما تمامی این دروس ارائه نخواهند شد(
** دانشجویان میتوانند حداکثر  ۳واحد را خارج از رشته اخذ
نمایند.

دروس کارگاه،
پروژه و کارآموزی
بایستی همه  7واحد
ارائه شده اخذ شود.

