
نظريعملي
ارتعاشات مكانيكي81063533آكوستيك صنعتي و كنترل نويز1

كارگاه ماشين ابزار81063353ابزارشناسي و ماشينكاري2

ديناميك + رياضي مهندسي 81060073ارتعاشات مكانيكي3

رياضي 1 + فيزيك 810602731استاتيك4

مكانيك سياالت 810604432انتقال حرارت 51

انتقال حرارت 810604531انتقال حرارت 62

ترموديناميك 1 + مكانيك سياالت 810605031انرژي هاي تجديد پذير7

انتقال حرارت 810601212آزمايشگاه انتقال حرارت 82

مدار و ماشين هاي الكتريكي81060361آزمايشگاه برق و الكترونيك9

ترموديناميك 810601412آزمايشگاه ترموديناميك 102

توربو ماشين ها81063021آزمايشگاه توربو ماشين ها11

ديناميك ماشين + ارتعاشات مكانيكي81060161آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات12

مقاومت مصالح 2نگارش متون فني81060231آزمايشگاه مقاومت مصالح 132

مكانيك سياالت 2  81060241آزمايشگاه مكانيك سياالت 142

طراحي اجزاء ماشين 810639721آزمون و تحليل خستگي15

رياضي عمومي 810600422آمار و احتماالت مهندسي16

مكانيك سياالت 810629532آيرو ديناميك تراكم ناپذير17

طراحي اجزاء ماشين 810634932بهينه سازي سيستمهاي مكانيكي18

انتقال حرارت 810634131بهينه سازي سيستمهاي حرارتي19

كنترل اتوماتيك مقاومت مصالح 1 + مكانيك سياالت 810605531بيومكانيك پايه20

نيمسال هفتم يا باالتر81062993پروژه تخصصي21

مقاومت مصالح 810607432پالستيسيته عملي و تغيير شكل فلزات22

معادالت ديفرانسيلفيزيك 810609031ترموديناميك 231

مكانيك سياالت 1 + ترموديناميك 810609131ترموديناميك 242

طراحي اجزاء ماشين 2 81063903تريبولوژي25

مكانيك سياالت 810609732توربو ماشين ها26

انتقال حرارت 1 81060983توربين گاز و موتور جت27

ترموديناميك 2مكانيك سياالت 2 + انتقال حرارت 810611231حرارت مركزي و تهويه مطبوع 28

معادالت ديفرانسيلاستاتيك81061164ديناميك29

ارتعاشات مكانيكي 81063433ديناميك خودرو30

ترموديناميك 2 + مكانيك سياالت 810612032ديناميك گازها31

ديناميك81061213ديناميك ماشين32

ديناميك ماشين81063323ديناميك ماشين 332

كنترل اتوماتيك + ديناميك ماشين81060063رباتيك34

مقاومت مصالح 810630732روش اجزاء محدود كاربردي35

محاسبات عددي + مكانيك سياالت 810633932روش هاي محاسباتي در ديناميك سياالت36

علم مواد810613612روشهاي توليد وكارگاه37

معادالت ديفرانسيل81061473رياضي مهندسي38

ترموديناميك 810615222سوخت و احتراق 39

مكانيك سياالت 810615432سيستمهاي انتقال آب40

كنترل اتوماتيكمباني الكترونيك810638412سيستمهاي اندازه گيري و آزمايشگاه41
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طراحي اجزاء ماشين 2 + كنترل اتوماتيك81063923سيستمهاي هيدروليك و پنوماتيك42

كارگاه ماشين ابزار81060563سيستمهاي اندازه گيري ابعادي 43

علم مواد81061583شناخت فلزات صنعتي44

آمار و احتماالت مهندسي + مقاومت مصالح 2 علم مواد + نقشه كشي صنعتي 810616431طراحي اجزاء ماشين 451

طراحي اجزاء ماشين  1+ مقدمه اي بر مهندسي مكانيك81063083طراحي اجزاء ماشين462

روشهاي توليد و كارگاهطراحي اجزاء ماشين 810633732طراحي براي ساخت و مونتاژ47

طراحي اجزاء ماشين 2 + محاسبات عددي81061683طراحي به كمك رايانه48

ترموديناميك 2 + انتقال حرارت 810617631طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه49

ارتعاشات مكانيكي + طراحي اجزاء ماشين 810617731طراحي شاسي و بدنه50

طراحي اجزاء ماشين 2 81061853طراحي ماشين هاي ابزار51

انتقال حرارت 1 81061933طراحي مبادل هاي حرارتي52

ديناميك ماشين 81061943طراحي مكانيزم ها53

طراحي اجزاء ماشين 810636432طراحي و تكامل محصول54

گذراندن حداقل 100 واحد درسي81064573طراحي مكانيكي كاربردي55

شيمي فيزيك81062023علم مواد56

طراحي اجزاء ماشين 8106394121فرآيندهاي جوشكاري57

روشهاي توليد و كارگاه81064553فرآيندهاي توليد تجهيزات نفت و گاز58

ارتعاشات مكانيكي81063093كنترل اتوماتيك59

كنترل اتوماتيك81063543كنترل اتوماتيك 602

انتقال حرارت 810621631كاربرد انرژي خورشيدي در ايران61

علم مواد + كارگاه ماشين ابزار81063933ماشينهاي كنترل عددي62

گذراندن حداقل 100 واحد درسي81064563مباحث پيشرفته در طراحي مكانيكي63

مدار و ماشينهاي الكتريكي (مباني برق 1)81060353مباني الكترونيك (مباني برق 2)64

معادالت ديفرانسيل81062552محاسبات عددي65

فيزيك 810602932مدار و ماشينهاي الكتريكي (مباني  برق 1 )66

گذراندن حداقل 80 واحد درسي81060262مديريت  و اقتصاد مهندسي 67

استاتيك81062653مقاومت مصالح 681

آزمايشگاه مقاومت مصالح 2مقاومت مصالح 810626621مقاومت مصالح 692

مقاومت مصالح 810626932مقاومت مصالح 703

گذراندن حداقل 100 واحد درسي81064543مقدمه اي بر سامانه هاي ميكرو و نانو71

81060281مقدمه اي بر مهندسي مكانيك72

كنترل اتوماتيك81063553مكاترونيك73

ترموديناميك 1معادالت ديفرانسيل + ديناميك 81062723مكانيك سياالت 741

مكانيك سياالت 810627331مكانيك سياالت 752

طراحي اجزاء ماشين 810634031مواد مركب76

ترموديناميك 810627832موتورهاي احتراق داخلي77

81063661نگارش متون فني78

ترموديناميك 810628732نيروگاه حرارتي79

ترموديناميك 2مكانيك سياالت 810628432نيروگاه آبي80
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