
 واحد 141 تعداد واحد:                      كارشناسي پیوسته  مقطع:                 رباتیک     نام رشته:

 اول ترم:

 واحد 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دوم ترم:

 واحد 11

 سوم ترم: 

 واحد 11

 

 

 

 

 چهارم ترم:

 واحد 11

  

    

 1 ریاضی ًام درس:
 ٍاحذ 3 ذاد ٍاحذ:تع

 پایِ ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 -ّوٌياز:

   2ریاضی ًام درس:

 ٍاحذ  3تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 1 ریاضی پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 ریاضی هٌْذسی ًام درس:

 ٍاحذ  3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 ٍ هعادالت دیفراًسيل  2 ریاضی پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 2 هقاٍهت هصالح ًام درس: 

 ٍاحذ  2تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی  ًَع درس:

 1 هقاٍهت هصالح پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 

    

 1فيسیک  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 -ّوٌياز

 2فيسیک   ًام درس: :

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ  ًَع درس:

 1فيسیک  پيشٌياز:

 2ریاضی  :ّوٌياز

 1ت هصالحهقاٍه  ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 استاتيک  پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 1هذار الکتریکی  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 2 فيسیک  پيشٌياز:

 هعادالت دیفراًسيل  :ّوٌياز

 

    

 زباى خارجِ ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 -:ازّوٌي

 هعادالت دیفراًسيل  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 2ریاضی :ّوٌياز

 دیٌاهيک ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 استاتيک پيشٌياز:

 هعادالت دیفراًسيل  :ّوٌياز

 دیٌاهيک هاشيي  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 دیٌاهيک پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 

    

 کاریکارگاُ جَشکاری ٍ ٍرق ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 -ّوٌياز

 استاتيک ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 1 ٍ فيسیک 1 ریاضی پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 برًاهِ سازی کاهپيَتر  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ َع درس:ً

 1 ریاضی پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 تجسیِ تحليل سيستن ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 ریاضی هٌْذسی پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 

    

 ًقشِ کشی صٌعتی  ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 زباى تخصصی  ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 زباى خارجِ پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

  2 آز.فيسیک  ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ  ًَع درس:

 2 فيسیک  پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 الکترٍهغٌاطيس  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 2  فيسیکآز   پيشٌياز:

 ریاضی هٌْذسی  :ّوٌياز

 

    

 فارسی  درس:ًام 

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی  ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 1آز.فيسیک  ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 1 فيسیک پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 2 اسالهی هعارف  ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 1 هعارف پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 آز. هذار ًام درس:

 ٍاحذ 1 ٍاحذ: تعذاد

 اصلی  ًَع درس:

 1 هذار الکتریکی پيشٌياز:

 -: ّوٌياز

 

    

 1تربيت بذًی   ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی  ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 1 اسالهی هعارف  ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی  ًَع درس:

 - پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 کارگاُ برق ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 کارگاُ جَشکاری ٍ ٍرقکاری پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 هحاسبات عذدی  ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ  ًَع درس:

 برًاهِ سازی کاهپيَتر پيشٌياز:

 هعادالت دیفراًسيل : ّوٌياز

 

 

 2تربيت بذًی   ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس:

 1  تربيت بذًیٌياز:پيش

 -:ّوٌياز

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 141تعداد كل واحد:                                 كارشناسي پیوسته نام رشته: رباتیک                                      مقطع:

 ترم: پنجم

 واحد 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ششم ترم:

 واحد 11

 ترم:هفتم 

 حدوا 02 

 

 

 

 

 هشتم ترم:

 واحد 02

  

    

 هاشيٌْای الکتریکی هستقين ٍ هتٌاٍب :ًام درس
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی : ًَع درس

 ٍ الکترٍهغٌاطيس 1هذار الکتریکی :پيشٌياز

 -ّوٌياز:

 رباتيک  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)الساهی(  ًَع درس:

 سيستن کٌترل خطی ٍ دیٌاهيک  پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 سٌسَر ربات  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)الساهی( ًَع درس:

 رباتيک پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

  کٌترل فازی ًام درس: 

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصی)اختياری(  ًَع درس:

 تجسیِ ٍ تحليل سيستن ّا پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 

    

 ذار الکترًٍيکیه  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 1هذار الکتریکی پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 طراحی هکاًيسم ّا  ًام درس: :

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)الساهی(  ًَع درس:

 دیٌاهيک هاشيي پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 کٌترل ربات ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)الساهی( ًَع درس:

 رباتيک ٍ سيستن کٌترل خطی ز:پيشٌيا

 -:ّوٌياز

  طراحی هاشيي بِ کوک کاهپيَتر :ًام درس

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)اختياری(  ًَع درس:

 2طراحی اجساء پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 

    

 ارتعاشات هکاًيکی  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 دیٌاهيک ٍ ریاضی هٌْذسی پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 هذار هٌطقی  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 هذار الکترًٍيکی :ّوٌياز

 سيستن ّای هحرکِ  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)اختياری(  ًَع درس:

 رباتيک پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 هکاًيک سياالت  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 دیٌاهيک شٌياز:پي

 -:ّوٌياز

 

    

 سيستن ّای کٌترل خطی ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 تجسیِ ٍ تحليل سيستن ّا پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 2طراحی اجساء  ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 1طراحی اجساء پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 ٍ هحرکِ ّاالکترًٍيک قذرت   ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)الساهی( ًَع درس:

سيستن کٌترل خطی ٍ هذار الکترًٍيکی ٍ               پيشٌياز:

 هاشيٌْای الکتریکی هستقين ٍ هتٌاٍب
 -:ّوٌياز

 اًذازُ گيری الکتریکی  ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)اختياری( ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 1ریکیهذار الکت :ّوٌياز

 

    

 1طراحی اجساء   ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 2دیٌاهيک ٍ هقاٍهت هصالح پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 آز سيستن ّای کٌترل خطی ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 سيستن ّای کٌترل خطی  پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 اصَل هيکرٍ کاهپيَترّا  ًام درس:

 ٍاحذ 3 د ٍاحذ:تعذا

 تخصصی)الساهی( ًَع درس:

 برًاهِ سازی کاهپيَتر ٍ هذار هٌطقی :  پيشٌياز

 -:ّوٌياز

 کارگاُ هاشيي ابسار ٍ ابسارسازی :ًام درس

 ٍاحذ 1تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی  ًَع درس:

 سال دٍم ٍ باالتر پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 

    

 آز هقاٍهت هصالح  ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی َع درس:ً

 2هقاٍهت هصالح پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 آز هذارّای الکترًٍيکی ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس: 

 هذارّای الکترًٍيکی پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 آز هذار هٌطقی  ًام درس:

 ٍاحذ 1  تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 هذار هٌطقی  پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 اریخ اسالمت  ًام درس:

  ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی  ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 

    

 اًقالب اسالهی ٍ ریشِ ّای آى  ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی  ًَع درس:

 -پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 آز هاشيي ّای الکتریکی ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی  ًَع درس:

 هتٌاٍبهاشيٌْای الکتریکی هستقين ٍ  پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 آز ربات ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)الساهی(  ًَع درس:

 رباتيک پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 پرٍشُ ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی  ًَع درس:

 ٍاحذ 100 پيشٌياز:

 -:ّوٌياز

 

 

 داًش خاًَادُ ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 عوَهی ًَع درس: 

 - پيشٌياز:

 -ّوٌياز:

 آز دیٌاهيک ٍ ارتعاشات ام درس:ً 

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی)اختياری( ًَع درس:

 دیٌاهيک هاشيي ٍ ارتعاشات هکاًيکیپيشٌياز:

 -ّوٌياز:

 کارآهَزی ًام درس: 

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی  ًَع درس:

  6 ترمبعذ از  -پيشٌياز: 

 ساعت 300هعادل   -ّوٌياز: 

    

 اخالق اسالهی  ًام درس:

 ٍاحذ 2ذاد ٍاحذ: تع

 عوَهی ًَع درس: 

 - پيشٌياز:

 -ّوٌياز:

 

 هتَى اسالهی  ًام درس: 

 احذٍ 2تعذاد ٍاحذ: 

 عوَهی ًَع درس: 

 - پيشٌياز:

 -ّوٌياز:

 

 5/11/1333تاریخ ٍیرایش:


