
 واحد 83تعداد کل واحد:                        پیوستهنا  کارشناسیمقطع:                            ساخت وتولید)ماشین افزار(:نام رشته              

 اولترم:

 واحد19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم ترم:

 واحد20

 سوم ترم: 

 واحد20

 

 

 

 

 چهارم ترم:

 واحد24
    

 2ریاضی عمومی نام درس:

 واحد 3 تعداد واحد:

 پایهنوع درس:

 -پيشنياز: 

 -همنياز:

 معادالت دیفرانسيل نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 پایهنوع درس:

 2ریاضی عمومی پيشنياز:

 -همنياز: 

 2طراحی اجزاء ماشين نام درس:

 واحد2تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 2مقاومت مصالحپيشنياز: 

 -:همنياز

 کنترل اتوماتيکنام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصینوع درس:

 آمار و احتماالت مهندسی پيشنياز:

 -:همنياز

 آمار و احتماالت مهندسی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 ترمودیناميک و انتقال حرارت: نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز: 

 : معادالت دیفرانسيلهمنياز

 و ارتعاشات دیناميک  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 معادالت دیفرانسيلپيشنياز: 

 -:همنياز

 کنترل کيفيت نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 مهندسی صنایعپيشنياز: 

 -:همنياز

 2نام درس:مقاومت مصالح

 واحد 2واحد:تعداد 

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز: 

 2ریاضی عمومی همنياز:

 روشهای توليد مخصوص نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 مهندسی صنایع نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

 آمار و احتماالت مهندسیپيشنياز: 

 -:همنياز

  نگهداری نصب و تعمير ونام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 توانایی ماشينکاری پيشنياز:

 ماشين ابزار توليدی همنياز:

 نام درس:زبان تخصصی

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

  -پيشنياز:

 -همنياز:

 توانایی ماشينکاری نام درس:

 واحد3تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 طراحی و توليد به کمک کامپيوتر نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز: 

 پروژهنام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 سيستمهای اندازه گيری و آز نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 بهداشتایمنی و  نام درس:

 واحد2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 ماشين ابزار توليدی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 توانایی ماشينکاری پيشنياز:

 -:همنياز

 تستهای غير مخرب و آزنام درس: 

 واحد2تعداد واحد: 

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز: 

 -:همنياز

 اسالمتاریخ  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز: 

 اصول شکل دادن فلزات نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصینوع درس:

 2مقاومت مصالح پيشنياز:

 -همنياز:

 طراحی قالب نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 2مقاومت مصالح پيشنياز:

 کامپيوتر : طراحی و توليد به کمکهمنياز

 رباتيک نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 جوشکاری و کارگاه نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 ریخته گری و کارگاه نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 ریزی فرآیندبرنامه  نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 تفسير موضوعی قرآن نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2تربيت بدنی نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2اسالمی اندیشه نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 انقالب اسالمی  نام درس:

 واحد 2واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 عمليات حرارتی و آز نام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس:جبرانی

 -پيشنياز:

 -:همنياز:

 تکنولوژی پالستيک نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:جبرانی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 قالبهای فلزی نام درس: 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:جبرانی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 هيدروليک و پنوماتيک و آز نام درس: 

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس:جبرانی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 ماشينهای کنترل عددی نام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس:جبرانی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 

 

 دروس برعهده دانشجو است. و همنیاز *مسئولیت رعایت پیش نیاز                                                          
 

 

 کارآموزی نام درس:

 واحد3تعداد واحد:

 تخصصی نوع درس:

 ساعت 360پيشنياز:

 -همنياز:

 15/2/1397تاریخ ویرایش:

 


