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220نیرو محرکه خودرو1
101کارگاه نیرو محرکه خودرو2
220انتقال قدرت خودرو3
1101کارگاه انتقال قدرت خودرو 4
220سوخت رسانی موتورهای احتراقی5
101کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق جرقه ای6
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220تاريخ تحلیلی صدر اسالم1
220(2)معارف اسالمی 2
220(آموزش زبان عربی)متون اسالمی 3
220انقالب اسالمی و ريشه های آن4
220دفاع مقدس5
101(2)تربیت بدنی 6
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330معادالت ديفرانسیل1
22محاسبات عددی2
معادالت ديفرانسیل220رياضی مهندسی3
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220(2)ترمودينامیک 1
220(2)مکانیک سیاالت 2
(2)مکانیک سیاالت 101آزمايشگاه مکانیک سیاالت3
(2)مکانیک سیاالت رياضی مهندسی220انتقال حرارت4
220(2)مقاومت مصالح 5
101آزمايشگاه مقاومت مصالح6
(2)مقاومت مصالح 220طراحی اجزاء7
معادالت ديفرانسیل220دينامیک8
رياضی مهندسی ، دينامیک220ارتعاشات9
دينامیک220دينامیک ماشین10
ارتعاشات220کنترل11
220دينامیک خودرو12
220زبان تخصصی مکانیک13
220ياتاقان و مکانیزم روغنکاری آن14
، دينامیک ، طراحی اجزاء (2)ترمودينامیک 220طراحی موتورهای پیستونی و شبیه سازی رايانه ای15
دينامیک خودرو ، دينامیک ماشین ، کنترل ، ارتعاشات220طراحی سیستم های هدايت و کنترل و شبیه سازی رايانه ای16
220سیستم های مکاترونیکی خودرو و کارگاه17
سیستم های مکاترونیکی خودرو و کارگاه220خودروهای برقی ، هیبريد و کارگاه18
الکترونیک خودرو220بازرسی کیفی مکانیزم های خودرو19
220هیدرولیک و نیوماتیک در خودرو و کارگاه20
101پايش وضعیت و عیب يابی خودرو21
معادالت ديفرانسیل101کاربرد نرم افزارهای تحلیلی در خودرو22
، محاسبات عددی (2)مکانیک سیاالت 101کاربرد نرم افزارهای عددی در خودرو23
220کاربرد مصالح مهندسی در خودرو24
220روش های ساخت و تولید قطعات خودرو25
ترم آخر202کارآموزی26
واحدها% 80گذراندن 303پروژه27
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(2)مکانیک سیاالت 220ارزيابی تجهیزات دوار1
رياضی مهندسی ، ارتعاشات220پايش وضعیت تجهیزات دوار2
220طراحی سیستم های انتقال قدرت و شبیه سازی رايانه ای3
220طراحی تعمیرگاه4
220رنگ، بدنه و تزئینات خودرو5
1101کارگاه روش های ساخت و تولید قطعات خودرو 6
2101کارگاه روش های ساخت و تولید قطعات خودرو 7
101آزمايشگاه دينامیک و ارتعاشات8
101آزمايشگاه ترمودينامیک و انتقال حرارت9
220روش تحقیق10
220اقتصاد مهندسی11
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( واحد50)دروس تخصصي اصلي  

( واحد6)دروس اختیاري  
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جمع

جمع

( واحد6 تا 2)دروس جبراني 

( واحد11)دروس عمومي  

( واحد7)دروس پايه  

برنامه و چارت درسي كارشناسي ناپیوسته مهندسي حرفه ای مکانیک خودرو
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