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 عمومی و معارف اسالمی: دروس 2جدول 

 تعداد واحد نام درس توضیحات

س 
رو

 د
ن

 ای
از

12 
ود.

 ش
یار

خت
د ا

اح
و

 
 درس 2

 2 (1اندیشه اسالمی )

 2 (2اندیشه اسالمی )

 2 انسان در اسالم

 2 اجتماعی اسالم –حقوق سیاسی 

 درس 1

 2 تربیتی(فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث 

 2  خانواده اخالق

 2 آیین زندگی

 2 عرفان عملی اسالم

 درس 1

 2 انقالب اسالمی ایران

 2 آشنایی با قانون اساسی

 2 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(

 درس 1

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 2 تاریخ امامت

 درس 1
 2 موضوعی قرآنتفسیر 

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 3 فارسیزبان  اجباری 

 3 انگلیسیزبان  اجباری

 2 دانش خانواده و جمعیت اجباری

 1 (1تربیت بدنی ) اجباری

 1 (1ورزش ) اجباری
 

 

 

 

 



 : دروس پایه1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 --- 3 1ریاضی عمومی 

 1ریاضی عمومی  3 2ریاضی عمومی 

 1ریاضی عمومی  3 معادالت دیفرانسیل

 یا همزمان 1ریاضی عمومی  3 برنامه نویسی کامپیوتر

 برنامه نویسی کامپیوتر 2 محاسبات عددی 

 --- 3 1فیزیک 

 1فیزیک  3 2فیزیک 

 یا همزمان 1فیزیک  1 1آزمایشگاه فیزیک 

 یا همزمان 2فیزیک  1 2آزمایشگاه فیزیک

 --- 3 عمومیشیمی 

 12مجموع                                  

 

 : دروس اصلی3جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 معادالت دیفرانسیل -2ریاضی عمومی 3 ریاضی مهندسی

 --- 2 1نقشه کشی صنعتی

 1ریاضی عمومی -1فیزیک 3 استاتیک

 استاتیک 4 دینامیک

 استاتیک 3 1مقاومت مصالح

 شیمی عمومی 3 موادعلم 

 2ریاضی عمومی -1فیزیک 3 1ترمودینامیک

 همزمان یا 1مکانیک سیاالت -1ترمودینامیک 3 2ترمودینامیک

 2ترمودینامیک 1 آزمایشگاه ترمودینامیک

 دینامیک یا همزمان -معادالت دیفرانسیل 3 1مکانیک سیاالت

 1مکانیک سیاالت 3 2مکانیک سیاالت

 2مکانیک سیاالت 1 سیاالتآزمایشگاه مکانیک 

 یا همزمان 2مقاومت مصالح 3 1طراحی اجزاء

 1طراحی اجزاء 3 2طراحی اجزاء

 1مقاومت مصالح 2 2مقاومت مصالح

 2مقاومت مصالح 1 آزمایشگاه مقاومت مصالح

 1یا همزمان و ترمودینامیک 2مکانیک سیاالت 3 1انتقال حرارت

 دینامیک 3 دینامیک ماشین

 دینامیک -ریاضی مهندسی  3 مکانیکیارتعاشات 

 دینامیک ماشین و ارتعاشات مکانیکی 1 آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 یا همزمان ارتعاشات مکانیکی 3 کنترل اتوماتیک

 2فیزیک 3 1مبانی مهندسی برق

 1مبانی مهندسی برق 3 2مبانی مهندسی برق

 یا همزمان 2مهندسی برقمبانی  1 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

 12مجموع                                                            

 

 



 : دروس تخصصی الزامی4جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 انگلیسیزبان  2 زبان تخصصی مکانیک

 1کارآموزی 2 مدیریت و کنترل پروژه

 1نقشه کشی صنعتی 2 2نقشه کشی صنعتی

 درس از دروس:یک 

 روشهای تولید و کارگاه

 سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک 

 

 

 آزمایشگاه سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک

 رباتیک و آزمایشگاه

 

3 

2 

 

 

1 

3 

 

 علم مواد

 ،  کنترل اتوماتیک )همزمان(، 1سیاالت 

 (آزمایشگاه سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک )همزمان

 

 )همزمان( نیوماتیکهای هیدرولیک و سیستم

 دینامیک ماشین

 یک درس از دروس:

 مقدمه ای بر اجزاء محدود

 مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی

 شبیه سازی سیستمهای دینامیکی و کنترل

 

3 

3 

3 

 

 و محاسبات عددی 2مقاومت مصالح

 1و انتقال حرارت 2مکانیک سیاالت

 کنترل اتوماتیک

    21                                                            مجموع

 

 : دروس کارگاه، پروژه و کارآموزی2جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 واحد قبولی 102گذراندن  3 پروژه پایانی

 واحد قبولی 12گذراندن  2/0 1کارآموزی

 1کارآموزی 2/0 2کارآموزی

 -- 1 ورقکاریکارگاه جوشکاری و 

 -- 1 کارگاه اتومکانیک

 -- 1 کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی

 7 مجموع                                                                             

 

تحصیل خود در یکی از سبدهای تخصصی ادامه تحصیل دهد. به این منظور  ابتدای ترم ششمهر دانشجو موظف است از 

تحصیل می بایست چهار اولویت اول خود را برای ادامه تحصیل مشخص نمایند. این چهار سبد  ترم پنجمکلیه دانشجویان در 

بر اساس اولویت معدل  باشد. گروه مهندسی مکانیک 8تا  1و دو سبد از سبدهای  2تا  1باید شامل دو سبد از سبدهای 

 در مورد سبد تحصیلی آنها تصمیم گیری خواهد نمود. پایان ترم چهارمدانشجویان تا 

 

 

 

 



 : دروس تخصصی انتخابی مکانیک جامدات2-1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 2مقاومت مصالح  3 *3مقاومت مصالح 

 3 *ای بر اجزاء محدودمقدمه
 2مقاومت مصالح 

 عددی محاسبات

 3 *مکانیک شکست مقدماتی
 1طراحی اجزاء 

 علم مواد

 3 *مواد مرکب
 2مقاومت مصالح 

 علم مواد

 علم مواد 2 *شناخت فلزات صنعتی

 علم مواد 3 های تولید و کارگاهروش

 های تولید و کارگاهروش 3 *پالستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات 

 3 طراحی مخازن تحت فشار
 2مقاومت مصالح 

 2طراحی اجزاء 

 3 نانو فن آوری مقدماتی
 2مکانیک سیاالت 

 2مقاومت مصالح 

 علم مواد 2 های جوشکاریتکنولوژی روش

 علم مواد 1 آزمایشگاه علم مواد

  3 (1درس تخصصی اختیاری )

  3 (2درس تخصصی اختیاری )

  3 (3درس تخصصی اختیاری )

 دینامیکی و کنترل : دروس تخصصی انتخابی سیستم های1-1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 کنترل اتوماتیک 3 های دینامیکی و کنترلسازی سیستمشبیه

 ارتعاشات مکانیکی 2 *گیریهای اندازهسیستم

 دینامیک ماشین 3 *رباتیک و آزمایشگاه

 2 های هیدرولیک و نیوماتیک سیستم

 1سیاالت 

 کنترل اتوماتیک )همزمان(

 آزمایشگاه سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک )همزمان(

 )همزمان( های هیدرولیک و نیوماتیکسیستم 1 های هیدرولیک و نیوماتیکسیستمآزمایشگاه 

 3 *دینامیک محاسباتی
 دینامیک

 محاسبات عددی

 3 *دینامیک خودرو
 دینامیک

 دینامیک ماشین

 ارتعاشات 3 *ارتعاشات صنعتی

 کنترل اتوماتیک )همزمان( 3 مکاترونیکای بر مقدمه

 کنترل اتوماتیک )همزمان( 3 *های کنترل صنعتیسیستم

 1مبانی برق  2 ای بر میکروپروسسورهامقدمه

 1مبانی برق  2 ای بر بیواینسترومنتمقدمه

 ارتعاشات مکانیکی 1 آزمایشگاه کنترل اتوماتیک

 کنترل اتوماتیک 3 ای بر کنترل فازی و محاسبات نرممقدمه

  3 (1درس تخصصی اختیاری )

  3 (2درس تخصصی اختیاری )

  3 (3درس تخصصی اختیاری )

 



 : دروس تخصصی انتخابی ساخت و تولید3-1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 2 *های کنترل عددیماشین
 1مقاومت مصالح 

 و ابزارسازی کارگاه ماشین ابزار

 3 *کامپیوتر طراحی و ساخت به کمک
 محاسبات عددی

 2طراحی اجزاء 

 علم مواد 3 *های تولید و کارگاهروش

 3 *های پرسطراحی و ساخت قالب
 ها و فرامینطراحی و ساخت قید و بست

 علم مواد

 3 های ابزار و تولیدطراحی ماشین
 2طراحی اجزاء 

 هاطراحی مکانیزم

 های تولید و کارگاهروش 3 *پالستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

 علم مواد 2 های جوشکاریتکنولوژی روش

 علم مواد NDT 3های غیر مخرب آزمایش

 3 ها و فرامینطراحی و ساخت قید و بست
 2طراحی اجزاء 

 و ابزارسازی کارگاه ماشین ابزار

 علم مواد 2 شناخت فلزات صنعتی

 دینامیک ماشین 3 رباتیک و آزمایشگاه

 2 *های هیدرولیک و نیوماتیک سیستم

 1سیاالت 

 کنترل اتوماتیک )همزمان(

 آزمایشگاه سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک )همزمان(

 )همزمان( های هیدرولیک و نیوماتیکسیستم 1 های هیدرولیک و نیوماتیکسیستمآزمایشگاه 

 علم مواد 1 آزمایشگاه علم مواد

 علم مواد 1 گریکارگاه ریخته

 ارتعاشات مکانیکی 2 گیریهای اندازهسیستم

 )همزمان( گیریهای اندازهسیستم 1 گیریهای اندازهسیستمآزمایشگاه 

  3 (1درس تخصصی اختیاری )

  3 (2درس تخصصی اختیاری )

  3 (3درس تخصصی اختیاری )

 

 

 

 

 

 

 



 

 دروس تخصصی انتخابی طراحی مکانیکی: 4-1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 )همزمان( 2طراحی اجزاء  2 های طراحی مهندسیروش

 دینامیک ماشین 3 *هاطراحی مکانیزم

 3 های دوارطراحی ماشین

 2ترمودینامیک 

 2طراحی اجزاء 

 دینامیک ماشین

 3 طراحی موتورهای احتراق داخلی
 1طراحی اجزاء 

 دینامیک ماشین

 3 های ابزار و تولیدطراحی ماشین
 2اجزاء طراحی 

 هاطراحی مکانیزم

 3 ها و فرامینطراحی و ساخت قید و بست
 2طراحی اجزاء 

 و ابزارسازی کارگاه ماشین ابزار

 3 *طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
 محاسبات عددی

 2طراحی اجزاء 

 3 های شاسی خودروطراحی سیستم
 1طراحی اجزاء 

 ارتعاشات مکانیکی

 2 های هیدرولیک و نیوماتیک سیستم

 1سیاالت 

 کنترل اتوماتیک )همزمان(

 آزمایشگاه سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک)همزمان(

 )همزمان( های هیدرولیک و نیوماتیکسیستم 1 های هیدرولیک و نیوماتیکسیستمآزمایشگاه 

 3 *های پرسطراحی و ساخت قالب
 ها و فرامینطراحی و ساخت قید و بست

 علم مواد

 2مکانیک سیاالت  2 *یاتاقان و روغنکاری

 3 *ای بر اجزاء محدودمقدمه
 2مقاومت مصالح 

 محاسبات عددی

 2مقاومت مصالح  3 3مقاومت مصالح 

 *پالستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

 

3 

 

 های تولید و کارگاهروش

 

  3 (1درس تخصصی اختیاری )

  3 (2درس تخصصی اختیاری )

  3 (3درس تخصصی اختیاری )

 

 

 

 

 



 

 

 : دروس تخصصی انتخابی مکاترونیک2-1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 کنترل اتوماتیک 3 *ای بر مکاترونیکمقدمه

 1مبانی برق  3 ای بر سیستم میکرو و نانو الکترومکانیکمقدمه

 2 های هیدرولیک و نیوماتیک سیستم

 1سیاالت 

 اتوماتیک )همزمان(کنترل 

 )همزمان(اه سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیکآزمایشگ

 )همزمان( های هیدرولیک و نیوماتیکسیستم 1 های هیدرولیک و نیوماتیکسیستمآزمایشگاه 

 ارتعاشات مکانیکی 2 *گیریهای اندازهسیستم

 کنترل اتوماتیک 3 های دینامیکی و کنترلسازی سیستمشبیه

 دینامیک ماشین 3 *آزمایشگاهرباتیک و 

 کنترل اتوماتیک )همزمان( 3 های کنترل صنعتیسیستم

 ارتعاشات مکانیکی 1 آزمایشگاه کنترل اتوماتیک

 1مبانی برق  3 *آشنایی با میکروپروسسورها

 1مبانی برق  3 *الکترونیک کاربردی

 کنترل اتوماتیک )همزمان( 3 *ای بر پردازش سیگنالمقدمه

  3 (1تخصصی اختیاری )درس 

  3 (2درس تخصصی اختیاری )

  3 (3درس تخصصی اختیاری )

 

 :2-1  تا   2-1توضیح جداول 

 درس را به انتخاب خود اخذ نماید. 3 اندمشخص شده  *که با عالمت   درس تخصصی این سبد 1دانشجو باید از بین 

دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه می تواند از دیگر جداول تخصصی (: این دروس با درخواست 2( و )1درس تخصصی اختیاری )

 انتخابی اخذ گردد.

(: این دروس با درخواست دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه می تواند از دروس دیگر رشته های مهندسی 3درس تخصصی اختیاری )

 انیک اخذ گردد.مرتبط با این زمینه تخصصی و یا دروس کارشناسی ارشد مهندسی مک

 

 

 

 

 

 

 



 

 : دروس تخصصی انتخابی حرارت و سیاالت1-1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 3 2انتقال حرارت 
 1انتقال حرارت 

 )همزمان( آز انتقال حرارت

 3 دینامیک گازها
 2ترمودینامیک 

 2مکانیک سیاالت 

 3 توربو ماشین ها
 2ترمودینامیک 

 2مکانیک سیاالت 

 2ترمودینامیک  2 احتراقسوخت و 

 1انتقال حرارت  3 طراحی مبدل های حرارتی

 3 موتورهای احتراق داخلی
 2ترمودینامیک 

 2مکانیک سیاالت 

 3 1طراحی سیستم های تهویه مطبوع 
 1انتقال حرارت 

 

 2مکانیک سیاالت  3 سیستم های انتقال آب

 3 نیروگاه ها )حرارتی، آبی، هسته ای(
 2ترمودینامیک 

 1انتقال حرارت 

 3 محیط زیست مهندسی
 2مکانیک سیاالت 

 شیمی عمومی

 3 طراحی سیستم های تبرید و سردخانه
 1انتقال حرارت 

 

 3 مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی
 2مکانیک سیاالت 

 1انتقال حرارت

 توربو ماشین 3 ماشین های آبی

 2ترمودینامیک  3 کاربردهای انرژی خورشیدی

 3 آوری مقدماتینانو فن 
 2مکانیک سیاالت 

 2مقاومت مصالح 

 1انتقال حرارت  1 آزمایشگاه انتقال حرارت

 2ترمودینامیک  1 آزمایشگاه ماشین های حرارتی

 2مکانیک سیاالت  3 مکانیک سیاالت زیستی

 2مکانیک سیاالت  3 مهندسی اقیانوس

  3 (1درس تخصصی اختیاری )

  3 (2درس تخصصی اختیاری )

  3 (3درس تخصصی اختیاری )
 

(: این دروس با درخواست دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه می تواند از دیگر جداول تخصصی 2( و )1درس تخصصی اختیاری )

 انتخابی اخذ گردد.

دیگر رشته های مهندسی (: این دروس با درخواست دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه می تواند از دروس 3درس تخصصی اختیاری )

 مرتبط با این زمینه تخصصی و یا دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک اخذ گردد.

 

 



 

 : دروس تخصصی انتخابی نیروگاه و انرژی7-1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 3 2انتقال حرارت 
 1انتقال حرارت 

 )همزمان( آز انتقال حرارت

 3 مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی
 2مکانیک سیاالت 

 محاسبات عددی

 3 *نیروگاه های حرارتی کالسیک
 2مکانیک سیاالت ،2ترمودینامیک 

 یا همزمان 1انتقال حرارت 

 3 نیروگاه های حرارتی گازی
 2ترمودینامیک 

 1انتقال حرارت 

 3 نیروگاه های آبی
 2ترمودینامیک 

 1انتقال حرارت 

 3 نیروگاه های هسته ای
 2ترمودینامیک 

 1انتقال حرارت 

 3 دینامیک گازها
 2ترمودینامیک 

 2مکانیک سیاالت 

 3 توربو ماشین ها
 2ترمودینامیک 

 2مکانیک سیاالت 

 2ترمودینامیک  2 سوخت و احتراق

 2 طراحی توربین بخار
 2ترمودینامیک 

 1انتقال حرارت 

 2 توربین گاز و موتور جت
 2ترمودینامیک 

 1انتقال حرارت 

 1انتقال حرارت  3 مبدل های حرارتیطراحی 

 2 طراحی و ساخت قطعات توربین ها
 2ترمودینامیک ، 2طراحی اجزاء 

 علم مواد، 1انتقال حرارت 

 3 انرژی های تجدید پذیر و کاربرد آنها
 2مکانیک سیاالت 

 1انتقال حرارت 

 2ترمودینامیک  2 اقتصاد و انرژی در ایران و جهان

 2ترمودینامیک  3 های انرژیبهینه سازی سیستم 

  3 (1درس تخصصی اختیاری )

  3 (2درس تخصصی اختیاری )

  3 (3درس تخصصی اختیاری )
 

 اجباری است. ،ستمشخص شده ا *که با عالمت  یاخذ درس

جداول تخصصی (: این دروس با درخواست دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه می تواند از دیگر 2( و )1درس تخصصی اختیاری )

 انتخابی اخذ گردد.

(: این دروس با درخواست دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه می تواند از دروس دیگر رشته های مهندسی 3درس تخصصی اختیاری )

 مرتبط با این زمینه تخصصی و یا دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک اخذ گردد.

 

 



 

 فضا: دروس تخصصی انتخابی هوا 8-1جدول 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس

 3 *اصول جلوبرنده ها
 2ترمودینامیک 

 2مکانیک سیاالت 

 3 *توربین گاز و موتور جت
 2ترمودینامیک 

 1انتقال حرارت 

 2مکانیک سیاالت  3 1طراحی هواپیما 

 3 تحلیل سازه های هوایی
 2مقاومت مصالح 

 برنامه نویسی کامپیوتر

 3 دینامیک پرواز عمومی
 دینامیک

 2مکانیک سیاالت 

 1مکانیک سیاالت  3 *1آیرودینامیک 

 2مقاومت مصالح  3 *طراحی سازه های هوایی

 3 *دینامیک گازها
 2ترمودینامیک 

 2مکانیک سیاالت 

 2ترمودینامیک  2 سوخت و احتراق

 کنترل اتوماتیک 3 سیستم های کنترل و اویونیک

 دینامیک 3 مکانیک مدارهای فضایی

 کنترل اتوماتیک 3 *شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل

  3 (1درس تخصصی اختیاری )

  3 (2درس تخصصی اختیاری )

  3 (3درس تخصصی اختیاری )
 

 درس را به انتخاب خود اخذ نماید. 3 اندمشخص شده * عالمت  که با درس تخصصی این سبد 1دانشجو باید از بین 

(: این دروس با درخواست دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه می تواند از دیگر جداول تخصصی 2( و )1)درس تخصصی اختیاری 

 انتخابی اخذ گردد.

(: این دروس با درخواست دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه می تواند از دروس دیگر رشته های مهندسی 3درس تخصصی اختیاری )

 یا دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک اخذ گردد.مرتبط با این زمینه تخصصی و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


