
 واحد 83:تعداد کل واحد                                  پیوستهنا  کارشناسی:مقطع                                )ماشین افزار(ساخت وتولید:نام رشته         

 اول:ترم
 واحد19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوم :ترم
 واحد20

 سوم :ترم 
 واحد20

 
 
 
 

 چهارم :ترم
 واحد24

    
 2ریاضی عمومی :نام درس

 واحد 3 :تعداد واحد

 پایه:نوع درس
 - :پیشنیاز

 -:همنیاز

 معادالت دیفرانسیل :نام درس
 واحد 3: تعداد واحد

 پایه:نوع درس
 2ریاضی عمومی :پیشنیاز

 -: همنیاز

 2طراحی اجزاء ماشین :نام درس
 واحد2: تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 2مصالح مقاومت :پیشنیاز

 -:همنیاز

 کنترل اتوماتیک:نام درس
 واحد 2: تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
 آمار و احتماالت مهندسی :پیشنیاز

 -:همنیاز
    

 آمار و احتماالت مهندسی :نام درس
 واحد 3:تعداد واحد

 پایه :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 ترمودینامیک و انتقال حرارت:نام درس :
 واحد2:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 - :پیشنیاز

 معادالت دیفرانسیل: همنیاز

 و ارتعاشات دینامیک  :نام درس
 واحد 2: تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 معادالت دیفرانسیل :پیشنیاز

 -:همنیاز

 کنترل کیفیت :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 مهندسی صنایع :پیشنیاز

 -:همنیاز
    

 2مقاومت مصالح:درسنام 
 واحد 2:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 - :پیشنیاز

 2ریاضی عمومی :همنیاز

 روشهاي تولید مخصوص :نام درس
 واحد 2 :تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 مهندسی صنایع :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
 آمار و احتماالت مهندسی :پیشنیاز

 -:همنیاز

  نصب و تعمیر و نگهداري ماشینهاي ابزار:نام درس
 واحد2:تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 توانایی ماشینکاري :پیشنیاز

 ماشین ابزار تولیدي :همنیاز
    

 زبان تخصصی:نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
  -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 توانایی ماشینکاري :نام درس
 واحد3: تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 طراحی و تولید به کمک کامپیوتر :نام درس
 واحد 3:تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -: همنیاز

 پروژه:نام درس
 واحد3:تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز
    

 سیستمهاي اندازه گیري و آز :نام درس
 واحد 2: تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 ایمنی و بهداشت :نام درس
 واحد2: تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 ماشین ابزار تولیدي :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 توانایی ماشینکاري :پیشنیاز

 -:همنیاز

 تستهاي غیر مخرب و آز :نام درس
 واحد2: تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 - :پیشنیاز

 -:همنیاز
    

 تاریخ اسالم :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 عمومی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -: همنیاز

 اصول شکل دادن فلزات :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 تخصصی:نوع درس
 2مقاومت مصالح :پیشنیاز

 -:همنیاز

 طراحی قالب :نام درس
 واحد2:تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 2مقاومت مصالح :پیشنیاز

 طراحی و تولید به کمک کامپیوتر: همنیاز

 رباتیک :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز
    

 جوشکاري و کارگاه :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 اصلی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 کارگاهریخته گري و  :نام درس
 واحد 2: تعداد واحد

 اصلی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 برنامه ریزي فرآیند :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 اسالمی متون :نام درس
 واحد 2: تعداد واحد

 عمومی: نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز
    

 2تربیت بدنی :نام درس
 واحد 1:تعداد واحد

 عمومی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 2معارف اسالمی :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 عمومی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 انقالب اسالمی و ریشه هاي آن :نام درس
 واحد 2:تعداد واحد

 عمومی :نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 عملیات حرارتی و آز :نام درس
 واحد3:تعداد واحد

 جبرانی:درسنوع 
 -:پیشنیاز

 -::همنیاز
  

 تکنولوژي پالستیک :نام درس
 واحد2:تعداد واحد

 جبرانی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 قالبهاي فلزي :نام درس 
 واحد2:تعداد واحد

 جبرانی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 هیدرولیک و پنوماتیک و آز :نام درس 
 واحد3:تعداد واحد

 جبرانی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 ماشینهاي کنترل عددي :نام درس
 واحد3:تعداد واحد

 جبرانی:نوع درس
 -:پیشنیاز

 -:همنیاز

 
 

 .مسئولیت رعایت پیش نیاز دروس برعهده دانشجو است*
 

 
 کارآموزي :نام درس

 واحد3:تعداد واحد

 تخصصی :نوع درس
 ساعت 360:پیشنیاز

 -:همنیاز

 30/10/93:تاریخ ویرایش 

 


