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)از رشته

دروس تخصصی انتخابی
از میان این دروس تعدادی از آنها ارائه خواهند شد که بایستی  *

)الزاما تمامی این دروس ارائه نخواهند شد ( .واحد اخذ شود 15

واحد را خارج از رشته اخذ  ۳دانشجویان میتوانند حداکثر  ** 
.نمایند

دروس تخصصی الزامی
مقدمه ای بر سیالت "و  "مقدمه ای بر اجزای محدود"یکی از دروس  *

در صورت اخذ  .بایستی به عنوان درس تخصصی الزامی اخذ شود "محاسباتی
.هر دو درس، درس دوم به عنوان درس تخصصی انتخابی محسوب خواهد شد

.سایر دروس مشخص شده بایستی اخذ شوند **

دروس عمومی
واحد اخذ  20بایستی 

.شود

دروس پایه
واحد  25بایستی همه 

.ارائه شده اخذ شود

دروس اصلی
واحد  61بایستی همه 

.ارائه شده اخذ شود

دروس کارگاه، 
پروژه و کارآموزی

واحد  7بایستی همه 
.ارائه شده اخذ شود

.مواردی که رعایت پیش نیازی آنها الزامی استخطوط مشکی 

.مواردی که اجازه هم نیازی دروس در آئین نامه آمده است خطوط قرمز پر

.مواردی که اجازه هم نیازی دروس توسط دانشگاه صادر شده است خطوط قرمز خط چین

پالستیسیته عملی 
و تغییرشکل 

فلزات

مباحث ویژه
واحدی خارج  3(

)از رشته
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