
2ریاضی جبرانی

1 و ریاضی عمومی 1فیزیک 3استاتیک2فیزیک جبرانی

1ریاضی عمومی 23ریاضی عمومی 13ریاضی عمومی 

1ریاضی عمومی 3معادالت دیفرانسیل13فیزیک 

1فیزیک 23فیزیک 3شیمی عمومی

شیمی عمومی3علم مواد12نقشه کشی صنعتی 

2(اخالق اسالمی)معارف  درس عمومی2(1اندیشه اسالمی )معارف   درس عمومی

---1کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی

1فیزیک 11آزمایشگاه فیزیک 1کارگاه جوشکاری و ورقکاری

1زبان مقدماتی ۲1زبان مقدماتی 1تربیت بدنی

20جمع واحد11زبان مقدماتی 

20جمع واحد

3زبان مقدماتی 3زبان خارجیاستاتیک13مقاومت مصالح 

معادالت دیفرانسیل و دینامیک13مکانیک سیاالت ۲فیزیک 13مبانی مهندسی برق 

ریاضی مهندسی و دینامیک3ارتعاشات مکانیکیاستاتیک4دینامیک

3ریاضی مهندسی
 و معادالت ۲ریاضی عمومی 

دیفرانسیل
دینامیک3دینامیک ماشین

 و دینامیک1مقاومت مصالح 13طراحی اجزا 1ریاضی عمومی 3برنامه نویسی کامپیوتر

و معادالت دیفرانسیل1فیزیک 13ترمودینامیک 2(دانش خانواده)درس عمومی معارف

1اندیشه اسالمی22اندیشه اسالمی۲زبان مقدماتی31زبان مقدماتی 

۲0جمع واحد20جمع واحد

ترم بندی دوره کارشناسی مهندسی مکانیک موسسه آموزش عالی آیندگان 
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1طراحی اجزا 23طراحی اجزا 1مکانیک سیاالت 23مکانیک سیاالت 

23ترمودینامیک 
و مکانیک 1ترمودینامیک 

1سیاالت 
13انتقال حرارت 

 یا همزمان و 2مکانیک سیاالت 

1ترمودینامیک 
1مبانی مهندسی برق 23مبانی مهندسی برق ارتعاشات مکانیکی3کنترل اتوماتیک

علم مواد3روش تولید و کارگاهبرنامه نویسی کامپیوتر2محاسبات عددی

2مکانیک سیاالت 1آزمایشگاه مکانیک سیاالت1مقاومت مصالح 22مقاومت مصالح 

2(تفسیر موضوعی قرآن)درس عمومی معارف ۲فیزیک 21آزمایشگاه فیزیک 

1تربیت بدنی 1ورزش3فارسی عمومی

3دروس تخصصی انتخابی2(تاریخ تحلیلی  صدراسالم)درس عمومی معارف

1مهارت 21مهارت 11مهارت

19جمع واحد20جمع واحد

1کارآموزی ۲مدیریت و کنترل پروژهزبان خارجی2زبان تخصصی مکانیک

3دروس تخصصی انتخابی واحد قبولی65گذراندن 10/5کارآموزی 

۲(انقالب اسالمی)درس عمومی معارف: دروس3یکی از

3مقدمه بر اجزای محدود
 و محاسبات ۲مقاومت مصالح 

عددی
1نقشه کشی صنعتی 22نقشه کشی صنعتی  

3مقدمه ای بر دینامیک سیاالت محاسباتی
 و محاسبات ۲مکانیک سیاالت

عددی
2مقاومت مصالح 1آزمایشگاه مقاومت مصالح

2ترمودینامیک 1آزمایشگاه ترمودینامیککنترل اتوماتیک3شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل

2مهارت 31مهارت 3دروس تخصصی انتخابی

1کارآموزی 20.5کارآموزی ---1کارگاه اتومکانیک

 واحد قبولی105گذراندن 3پروژه پایانیدینامیک ماشین و ارتعاشات 1آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

15/5جمع یا ۲مبانی مهندسی برق 1آژمایشگاه مبانی مهندسی برق

3دروس تخصصی انتخابی

3دروس تخصصی انتخابی

17/5جمع واحد

تم
هف

م 
تر

جم
پن

م 
تر

شم
 ش

رم
ت

تم
ش

 ه
رم

ت



3دینامیک گازها
مکانیک – ۲ترمودینامیک 

۲سیاالت 
 و همنیاز با از تاسیسات1انتقال حرارت 3طراحی سیستم های تبرید و سردخانه

3توربو ماشین ها
مکانیک – ۲ترمودینامیک 

۲سیاالت 
2مکانیک سیاالت 3سیستم های انتقال آب

1آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و برودتی۲ترمودینامیک 2سوخت و احتراق
همنیاز با طراحی سیستم های تهویه 

مطبوع

3موتورهای احتراق داخلی
مکانیک – ۲ترمودینامیک 

2سیاالت 
دینامیک ماشین3طراحی مکانیزمها

13طراحی سیستم های تهویه مطبوع 
 و همنیاز با از 1انتقال حرارت 

تاسیسات
دینامیک ماشین3رباتیک و آزمایشگاه

( واحد به نظر مدیر گروه را بگذرانند15دانشجویان باید  )دروس تخصصی انتخابی


