
 کیایوانگروه مهندسی مکانیک دانشگاه  ترمی 8چارت 

 ترم دوم ترم اول

 پیش نیاز نوع درس کد واحد نام درس پیش نیاز نوع درس کد واحد نام درس

 1ریاضی  پایه 0022 3 0ریاضی   ------ پایه 0022 3 1ریاضی  

 1فیزیک  پایه 0022 3 0فیزیک   ------ پایه 1122 3 1فیزیک  

 1ریاضی  پایه 02220 3 برنامه نویسی کامپیوتر ------ پایه 02212 3 عمومیشیمی 

 یا همزمان 0فیزیک  پایه 1022 1 0فیزیک  آزمایشگاه  ------ پایه 1122 1 1آزمایشگاه فیزیک 

 1و ریاضی 1فیزیک  اصلی 02213 3 استاتیک ------ اصلی 02210 0 1نقشه کشی صنعتی  

 شیمی عمومی اصلی 02215 3 علم مواد ------ عمومی 1220 3 زبان خارجی

 ----- کارگاهی 02208 1 کارگاه جوشکاری ------ جبرانی  3222 0/1 ریاضی پایه 

 ----- عمومی 1220 0 1اندیشه اسالمی   ------ جبرانی  0222 0/1 فیزیک پایه 

  11 جمع واحد   10 جمع واحد 

 ترم چهارم ترم سوم

 پیش نیاز نوع درس کد واحد نام درس پیش نیاز نوع درس کد واحد نام درس

 1مقاومت مصالح  اصلی 02200 0 0مقاومت مصالح   1ریاضی  پایه 02223 3 معادالت دیفرانسیل

 و معادالت دیفرانسیل 0ریاضی  اصلی 02211 3 ریاضی مهندسی برنامه نویسی کامپیوتر پایه 02220 0 محاسبات عددی

 و معادالت دیفرانسیل 1فیزیک  اصلی 02210 3 1ترمودینامیک   استاتیک اصلی 02210 3 1مقاومت مصالح  

 معادالت دیفرانسیل و دینامیک اصلی 02202 3 1مکانیک سیاالت   استاتیک اصلی 02210 0 دینامیک

 دینامیکو  1مقاومت مصالح  اصلی 02203 3 1طراحی اجزا   0 فیزیک اصلی 02230 3 1مبانی مهندسی برق  

 1نقشه کشی صنعتی  تخصصی الزامی 02230 0 0نقشه کشی صنعتی   1اندیشه اسالمی  عمومی 1208 0 0اندیشه اسالمی  

 1تربیت بدنی  عمومی 552212 1 ورزش ---- عمومی 1231 0 انقالب اسالمی ایران

 ----- عمومی 1200 0 فرهنگ و تمدن اسالمتاریخ  ------ عمومی                                         5522 1 تربیت بدنی                                    

  11 جمع واحدها  02 جمع واحدها

 

  



 کیگروه مهندسی مکانیک دانشگاه ایوان ترمی 8چارت 

 ترم ششم ترم پنجم

 پیش نیاز نوع درس کد واحد نام درس پیش نیاز نوع درس کد واحد نام درس

 1مبانی مهندسی برق   اصلی 02233 3 0مبانی مهندسی برق   1طراحی اجزا  اصلی 02200 3 0اجزا  طراحی 

 ارتعاشات مکانیکی اصلی 02231 3 کنترل اتوماتیک 1سیاالت  مو 1ترمودینامیک  اصلی 02218 3 0  ترمودینامیک

 1دینامیک یا همزمان و ترمو 0کانیک سیاالت م اصلی 02200 3 1  انتقال حرارت 1مکانیک سیاالت  اصلی 02201 3 0  مکانیک سیاالت

 0ترمودینامیک  اصلی 02211 1 ترمودینامیکآز  دینامیک اصلی 02208 3 دینامیک ماشین

 0مکانیک سیاالت  اصلی 02200 1 مکانیک سیاالت آز ریاضی مهندسی و دینامیک اصلی 02201 3 ارتعاشات مکانیکی

 زبان خارجی تخصصی الزامی 02230 0 زبان تخصصی 0مقاومت مصالح   اصلی 02205 1 مقاومت مصالح آز

 علم مواد تخصصی الزامی 02238 3 های تولید و کارگاهروش ----- عمومی  1223  0 اخالق اسالمی 

 ----- کارگاهی 02202 1 کارگاه ماشین ابزار ----- عمومی  1252 0 تفسیر موضوعی قران

 ----- کارگاهی 02201 1 کارگاه اتومکانیک 

  18 جمع واحدها  02 جمع واحدها

 ترم هشتم ترم هفتم

 پیش نیاز نوع درس کد واحد نام درس پیش نیاز نوع درس کد واحد نام درس

 ارتعاشات مکانیکی یا همزمان دینامیک ماشین و اصلی 02232 1 دینامیک ماشین و ارتعاشات آز یا همزمان 0مبانی مهندسی برق  اصلی 02230 1 مبانی مهندسی برقآز 

 1انتقال حرارت  تخصصی انتخابی 02258 3 های تهویه مطبوعطراحی سیستم 1کارآموزی  تخصصی الزامی 02235 0 مدیریت و کنترل پروژه

 مقدمه ای براجزای محدود

 یا

 مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی

3 

 

3 

02231 

 

02280 

 تخصصی الزامی

 محاسبات عددیو  0مقاومت مصالح 

 

 و محاسبات عددی 0مکانیک سیاالت 

 های انتقال آبسیستم

 یا

 مواد مرکب )کامپوزیتها(

3 

 

3 

02250 

 

02200 

 )سبد سیاالت( انتخابی تخصصی

 

 تخصصی انتخابی )سبد جامدات(

 0مکانیک سیاالت 

 

 و علم مواد 0مقاومت مصالح 

 02201 3 3مقاومت مصالح 
تخصصی 

 انتخابی
 0مصالح مقاومت 

های تبرید و طراحی سیستم

 سردخانه
 1انتقال حرارت  تخصصی انتخابی 02208 3

پالستیسیته عملی و تغییرشکل 

 فلزات
3 02200 

تخصصی 

 انتخابی
 واحد درسی 120گذراندن حداقل  پروژه 02200 3 پروژه پایانی های تولید و کارگاهروش

 1کارآموزی  کارآموزی 02200 0/2 0کارآموزی  واحد درسی 50 پس از گذرانیدن کارآموزی 02205 0/2 1کارآموزی 

 --- اختیاری                    31250 0 آشنایی با دفاع مقدس ---- عمومی 1222 0 دانش خانواده و جمعیت

  ----- عمومی 1221 3 ادبیات فارسی

  0/10 جمع واحدها  0/10 جمع واحدها

 (واحد 3جبرانی: واحد؛  0اختیاری: ؛ واحد 00عمومی: ؛ واحد 0کارگاهی، پروژه و کارآموزی: ؛ واحد 10تخصصی انتخابی: ؛ واحد 10تخصصی الزامی: ؛ واحد 51اصلی: ؛ واحد 00پایه: ) 100: جمع واحدها


