
نوع درسهمنیازپیش نیاز

واحد 

نظری

واحد 

عملی

ساعت 

جمعساعت عملینظری

0103232بازدید 
2032032اصلی2 عمومی ریاضی

3048048اصلی
2032032عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

1016016اصلی
0103232اصلی گیری اندازه های سیستم

0106464اصلی
2032032عمومی 

0103232عمومی
11163248اختصاصیCAD/CAMطراحی 

16115176192368
                                                                              ترم دوم

2032032اختصاصیتخصصی زبان
2032032اختصاصی

2032032اختصاصی*2مقاومت مصالح 
2032032اصلی*2مقاومت مصالح 
3048048پایه*2ریاضیات عمومی 

21324880اصلی
2032032پایه*2ریاضیات عمومی 

2032032عمومی
11163248اختصاصی

2018228880368
                                                                                 ترم سوم

2032032اختصاصی* آمار و احتماالت مهندسی
2032032اختصاصی

0106464اصلی
2032032عمومی 

2032032اختصاصی
2032032اصلی*معادالت دیفرانسیل 

2032032اصلیمعادالت دیفرانسیل 
2032032پایه
2032032پایه
1716125664320

                                                                            ترم چهارم
- * دینامیک و ارتعاشات 

*معادالت دیفرانسیل 
2032032اختصاصی

11164864اختصاصيCAD/CAMطراحی  *2مقاومت مصالح 
2032032اختصاصی*توانایی ماشین کاری 

0106464اختصاصیتولیدی بزار ماشینتوانایی ماشین کاری 
2032032اختصاصی*مهندسی صنایع 

2032032عمومی

2032032پایه
0209696 واحد 50بعد از گذراندن 

15114176208384
کاردر میط

020240240پایه
020240240پایه *1کارورزی 

04
                                                                                   دروس جبرانی

20جبرانی 
20جبرانی 
20جبرانی 

20جبرانی 

02جبرانی 

20جبرانی 
20جبرانی 

7214122 ها واحد جمع

تذکرات مهم جهت انتخاب واحد 

.درصورت عدم رعایت دروس پیشنازو تعداد واحد مجاز،درس توسط واحد آموزش حذف گردیده و عواقب آن متوجه دانشجو خواهد شد

. واحد را ندارند14حق انتخاب بیش از (12معدل کمتر از )دانشجویان مشروط

.مشروطی بیش از دوترم چه متوالی  و چه متناوب اخراج از تحصیل محسوب می گردد

(کارورزی2+درس12).واحد درسی می تواند اخذ نماید12درصورت اخذ درس کارورزی دانشجو در ترم حداکثر 

*(پیشنیاز است)1کارورزی 
 2کارورزی 

جمع کل واحد ها با جبرانی 

مهندسی فناوری مکانیک ماشین افزار 
.باشد مي نياز پيش (*) عالمت داراي دروس توجه قابل و مهم                       

1اجزای ماشین

نصب،تعمیر و نگهداری ماشین افزار

(دارندگان مدارک معادل کاردانی)کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات

(دارندگان مدارک معادل کاردانی)کارآفرینی

1مقاومت مصالح
ماشین های کنترل عددی

هیدرولیک و پنیوماتیک

پروژه 

مدیریت کسب و کار و بهره وری

CNCنصب،تعمیر ونگهداری ماشین های

کنترل کیفیت 

(در صورت نگذراندن در کاردانی اخذ درس الزامی می باشد)دانش خانواده و جمعیت 

کنترل پروژه 

ترمودینامیک و انتقال حرارت

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

کنترل اتوماتیک 
طراحی قالب 

ماشین ابزار تولیدی

کارگاه ریخته گری 
تفسیر موضوعی قرآن 

رباتیک 
*(پیشنیاز است)دینامیک و ارتعاشات 

ورزش 

 2اجزا ماشین 
*(پیشنیاز است)معادالت دیفرانسیل 
*(پیشنیاز است)توانایی ماشینکاری 

*(پیشنیاز است)آمار و احتماالت مهندسی 
انقالب اسالمی ایران  یا آشنایی با دفاع مقدس 

تست های غیر مخرب 

برنامه ریزی فرآیند 
*(پیشنیاز است)مهندسی صنایع

کارگاه جوشکاری 
 2اندیشه اسالمی 

روشهای تولید مخصوص
اصول شکل دادن فلزات 

آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری

ترم اول 

کاربینی 
*(پیشنیاز است)2مقاومت مصالح 

*(پیشنیاز است)2ریاضیات عمومی 

سیستم های اندازه گیری 


