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 واحد(  151 )    «مکانیک در حرارت و سیاالتمهندسی پیوسته کارشناسی  دورهدروس بندی  ترم»

 اول ترم

 

 احدو 18

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    3 جبرانی 422003 زبان پیش دانشگاهی

    3 جبرانی 432004 ریاضی پیش دانشگاهی

    3 عمومی 452001 رسیزبان فا

    3 پایه 510000 شیمی عمومی

    3 پایه 510001 1ریاضی عمومی 

    3 پایه 510002 1فیزیک  

 

 دوم ترم

 

 واحد 18

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

  422003  3 عمومی 422002 زبان خارجی

    2 عمومی 442003 یاخالق و تربیت اسالم

   1  عمومی 462001 1تربیت بدنی 

  510001  3 پایه 510003 2ریاضی عمومی 

  510002 – 510001  3 اصلی 510004 استاتیک

  510002  3 پایه 510005 2فیزیک 

  510002 1  پایه 510006 1آزمایشگاه فیزیک 

    2 اصلی 510048 1نقشه کشی صنعتی 

 

 سوم ترم

 

 واحد 19

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

 510003 510001  3 پایه 510008 معادالت دیفرانسیل

  510004  3 اصلی 510009 1مقاومت مصالح 

 510010 510004  4 اصلی 510010 دینامیک

  510005 1  پایه 510019 2آزمایشگاه فیزیک 

  510048  2 تخصصی الزامی 510046 2صنعتی  نقشه کشی

  510000  3 اصلی 510050 علم مواد

  510001  3 پایه 510051 برنامه نویسی کامپیوتر

 

 چهارم ترم

 

 واحد 19

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    2 عمومی 442011 1اندیشه اسالمی 

  462001 1  عمومی 462002 2 تربیت بدنی

  510008 – 510002  3 اصلی 510012 1ترمودینامیک 

  510003 – 510008  3 اصلی 510013 ریاضی مهندسی

  510009  2 اصلی 510014 2مقاومت مصالح 

  510051  2 پایه 510020 محاسبات عددی

  510010 – 510008  3 اصلی 510021 1مکانیک سیاالت 

  510009 - 510010  3 اصلی 510023 1ی اجزاء طراح
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 پنجم ترم

 

 احدو 19

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

  442011  2 عمومی 442012 2اندیشه اسالمی 

  510005  3 اصلی 510011 1مبانی مهندسی برق 

   1  یالزام 510018 کارگاه جوشکاری و ورق کاری

  510010 – 510013  3 اصلی 510022 ارتعاشات مکانیکی

  510014 1  اصلی 510025 آزمایشگاه مقاومت مصالح

  510021 – 510012  3 اصلی 510027 2ترمودینامیک 

  510021  3 اصلی 510028 2مکانیک سیاالت 

  510023  3 اصلی 510034 2طراحی اجزاء 
 

 ششم ترم

 

 واحد 19

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    2 عمومی 442051 تفسیر موضوعی قرآن

  510010  3 اصلی 510015 دینامیک ماشین

  510011  3 اصلی 510017 2مبانی مهندسی برق 

  510022  3 اصلی 510029 کنترل اتوماتیک

  510028 – 510012  3 اصلی 510031 1انتقال حرارت 

  510028 1  اصلی 510035 آزمایشگاه مکانیک سیاالت

  510027 1  اصلی 510036 آزمایشگاه ترمودینامیک

  510050  3 تخصصی الزامی 510062 روش های تولید و کارگاه
 

 هفتم ترم

 

 واحد 17

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    2 عمومی 442031 انقالب اسالمی ایران

    2 عمومی 442044 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

  422002  2 تخصصی الزامی 510016 زبان تخصصی مکانیک

  510017 1  اصلی 510024 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

  510022 – 510015 1  اصلی 510030 آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

  510031  3 تخصصی انتخابی 510042 طراحی مبدلهای حرارتی

  510028 – 510020  3 تخصصی الزامی 510045 مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی

  510033  2 تخصصی الزامی 510052 مدیریت و کنترل پروژه

  510027 1  تخصصی انتخابی 510058 آزمایشگاه انتقال حرارت

 

 هشتم ترم

 

 واحد 20

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 همنیاز پیشنیاز
 عملی نظری

    2 عمومی 442042 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

    2 عمومی 442054 دانش خانواده و جمعیت

   1  الزامی 510026 کارگاه اتومکانیک

   1  الزامی 510037 کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی

  واحد قبولی 105گذراندن حداقل   3 الزامی 510038 انیپروژه پای

  510028 – 510027  3 تخصصی انتخابی 510040 توربوماشین ها

  510027 – 510031  3 تخصصی انتخابی 510041 هسته ای( –آبی  –نیروگاهها )حرارتی 

  510027  2 تخصصی انتخابی 510044 سوخت و احتراق

  510027  3 تخصصی انتخابی 510057 یدیکاربردهای انرژی خورش

 اخذ نمود: سال سوم درس کارآموزی را می توان در تابستان
 

 تابستان

 واحد 2

 نوع درس کد درس نام درس
 تعداد واحد

 زمان اخذ درس پیشنیاز
 عملی نظری

 تابستان سال سوم واحد 100گذراندن  2 - الزامی 510033 کارآموزی

 


