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زبان خارجی22032032زبان تخصصی مکانیک1

(1)کارآموزی 22032032مدیریت و کنترل پروژه2

(1)نقشه کشی صنعتی 211164864(2)نقشه کشی صنعتی 3

علم مواد321324880روشهای تولید و کارگاه4

و محاسبات عددی (2)مقاومت مصالح F.E.M33048048مقدمه ای بر اجزای محدود 5

12102

 واحد درسی105گذراندن 303پروژه پایانی1

 واحد درسی65گذراندن 0.500.50136136(1)کارآموزی 2

(1)کارآموزی 0.500.50136136(2)کارآموزی 3

10104848کارگاه جوشکاری و ورقکاری4

10104848کارگاه اتوماتیک5

10104848کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی6
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(2)و مکانیک سیاالت  (2)ترمودینامیک 33048048توربوماشین ها1

آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و برودتی(1)انتقال حرارت 33048048(1)طراحی سیستم های تهویه مطبوع 2

(2)مکانیک سیاالت 33048048سیستمهای انتقال آب3

(1)و انتقال حرارت  (2)ترمودینامیک 33048048(حرارتی ، آبی هسته ای)نیروگاه ها 4

و محاسبات عددی (2)مکانیک سیاالت C.F.D33048048مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی 5

(2)ترمودینامیک 33048048کابردهای انرژی خورشیدی6

(2)مقاومت مصالح 33048048(3)مقاومت مصالح 1

و محاسبات عددی (2)مقاومت مصالح F.E.M33048048مقدمه ای بر اجزای محدود 2

و علم مواد (2)مقاومت مصالح 33048048(کامپوزیتها)مواد مرکب 3

علم مواد33048048شناخت فلزات صنعتی4

و کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی (1)مقاومت مصالح 220202ماشین های کنترل عددی1

(2)محاسبات عددی و طراحی اجزاء 330303طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر2

علم موادNDT330303آزمایشهای غیر مخرب 3

دینامیک ماشین321224رباتیک و آزمایشگاه4

کنترل اتوماتیک(1)مکانیک سیاالت 321224سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک و آزمایشگاه5

علم مواد101033کارگاه ریخته گری6

ارتعاشات مکانیکی220202سیستمهای اندازه گیری7

سیستمهای اندازه گیری101011آزمایشگاه سیستمهای اندازه گیری8

(1)و انتقال حرارت  (2)ترمودینامیک 330303نیروگاه حرارتی کالسیک1

(1)و انتقال حرارت  (2)ترمودینامیک 330303نیروگاه حرارتی گازی2

(1)و انتقال حرارت  (2)ترمودینامیک 330303نیروگاه های آبی3

(1)و انتقال حرارت  (2)ترمودینامیک 330303نیروگاه های هسته ای4

آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و برودتی(1)انتقال حرارت 330303(1)طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1

(1)طراحی سیستم های تهویه مطبوع 330303(2)طراحی سیستم های تهویه مطبوع 2

آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و برودتی(1)انتقال حرارت 330303طراحی سیستم های تبرید و سردخانه3

(1)کنترل اتوماتیک و طراحی سیستم های تهویه مطبوع 220202سیستم های کنترل در تهویه و تبرید4

(2)مکانیک سیاالت 220202تأسیسات بهداشتی5

(1)طراحی سیستم های تهویه مطبوع 101011آزمایشگاه تأسیسات حرارتی و برودتی6

و دینامیک ماشین (1)طراحی اجزاء 330303طراحی موتورهای اختراق داخلی1

(2)مکانیک سیاالت 330303یاتاقان و روغنکاری2
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