
 واحد 141تعداد واحد:                                              كارشناسي پیوستهمقطع:                                                                        نام رشته:رباتیک  

 ترم:اول
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 ترم:دوم

 واحد17

 ترم:سوم 

 واحد16

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد17

 

    

 1ریاضینام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2نام درس:ریاضی

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 1ریاضیپيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:ریاضی مهندسی

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

و معادالت  2ریاضیپيشنياز:

 دیفرانسيل

 -:همنياز

 2نام درس: مقاومت مصالح 

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد: 

 اصلی نوع درس:

 1مقاومت مصالحپيشنياز:

 -:همنياز

    

 1نام درس:فيزیک 

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز

 2: نام درس:فيزیک 

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 1فيزیکپيشنياز:

 2:ریاضیهمنياز

 1نام درس:مقاومت مصالح

 ساعت نظری 2واحد و  2 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 استاتيک پيشنياز:

 -:همنياز

 1نام درس:مدار الکتریکی

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 2فيزیکپيشنياز:

 :معادالت دیفرانسيلهمنياز

    

 نام درس:زبان خارجه

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:معادالت دیفرانسيل

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 -پيشنياز:

 2:ریاضیهمنياز

 نام درس:دیناميک

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 استاتيک پيشنياز:

 :معادالت دیفرانسيلهمنياز

 نام درس:دیناميک ماشين

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 دیناميکپيشنياز:

 -:همنياز

    

 کاریورقکارگاه جوشکاری و نام درس:

 ساعت عملی 2و  واحد 1تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -همنياز

 نام درس:استاتيک

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 1و فيزیک 1ریاضیپيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:برنامه سازی کامپيوتر

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 1ریاضیپيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:تجزیه تحليل سيستم

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 ریاضی مهندسیپيشنياز:

 -:همنياز

    

 نام درس:نقشه کشی صنعتی

 ساعت عملی 4و  واحد 2تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:زبان تخصصی

 ساعت نظری 2واحد و  2 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 زبان خارجهپيشنياز:

 -:همنياز

 2نام درس:آز.فيزیک

 ساعت عملی 2واحد و  1 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 2فيزیک پيشنياز:

 -:همنياز

 الکترومغناطيسنام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 2فيزیکآز پيشنياز:

 :ریاضی مهندسیهمنياز

    

 فارسیزبان نام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3 تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 1نام درس:آز.فيزیک 

 ساعت عملی 2واحد و  1 تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 1فيزیکپيشنياز:

 -:همنياز

 2 اسالمی نام درس:اندیشه

 ساعت نظری 2واحد و  2 تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 1معارفپيشنياز:

 -:همنياز

 آز. مدارنام درس:

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 1مدار الکتریکیپيشنياز:

 -: همنياز

    

 1نام درس:تربيت بدنی 

 ساعت عملی 2و  واحد 1تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 1 اسالمیاندیشه نام درس:

 ساعت نظری 2و  واحد 2تعداد واحد:

 عمومی نوع درس:

 -پيشنياز:

 -:همنياز

 نام درس:کارگاه برق

 ساعت عملی 2واحد و  1 تعداد واحد:

 اصلی نوع درس:

 کارگاه جوشکاری و ورقکاری پيشنياز:

 -:همنياز

 محاسبات عددینام درس:

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد:

 پایه نوع درس:

 برنامه سازی کامپيوتر پيشنياز:

 : معادالت دیفرانسيلهمنياز

 

 2نام درس:تربيت بدنی 

 ساعت عملی 2واحد و  1 تعداد واحد:

 عمومینوع درس:

 1تربيت بدنیپيشنياز:

 -:همنياز
 



 
 ترم: پنجم

 واحد17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ترم:ششم

 واحد18

 ترم:هفتم 

 واحد20

 

 

 

 

 ترم:هشتم

 واحد20

 

    
 متناوبماشينهای الکتریکی مستقيم و نام درس: 

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 نوع درس: اصلی

 الکترومغناطيسو 1مدار الکتریکی:پيشنياز

 -همنياز:

 نام درس:رباتيک

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)الزامی(

 خطی و دیناميکسيستم کنترل پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس:سنسور ربات

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)الزامی(

 پيشنياز:رباتيک

 -همنياز:

 نام درس: کنترل فازی

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)اختياری(

 پيشنياز:تجزیه و تحليل سيستم ها

 -همنياز:

    

 نام درس:مدار الکترونيکی

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 1پيشنياز:مدار الکتریکی

 -همنياز:

 : نام درس:طراحی مکانيزم ها

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)الزامی(

 پيشنياز:دیناميک ماشين

 -همنياز:

 نام درس:کنترل ربات

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)الزامی(

 رباتيک و سيستم کنترل خطیپيشنياز:

 -همنياز:

 طراحی ماشين به کمک کامپيوترنام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)اختياری(

 2پيشنياز:طراحی اجزاء

 -همنياز:

    

 نام درس:ارتعاشات مکانيکی

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 پيشنياز:دیناميک و ریاضی مهندسی

 -همنياز:

 نام درس:مدار منطقی

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 -پيشنياز:

 همنياز:مدار الکترونيکی

 نام درس:سيستم های محرکه

 ساعت نظری 3وواحد  3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)اختياری(

 پيشنياز:رباتيک

 -همنياز:

 نام درس:مکانيک سياالت

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 پيشنياز:دیناميک

 -همنياز:

    

 نام درس: سيستم های کنترل خطی

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 پيشنياز:تجزیه و تحليل سيستم ها

 -همنياز:

 2نام درس:طراحی اجزاء

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 1پيشنياز: طراحی اجزاء

 -همنياز:

 هاالکترونيک قدرت و محرکه نام درس:

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)الزامی(
 سيستم کنترل خطی و مدار الکترونيکیپيشنياز: 

 و متناوبماشينهای الکتریکی مستقيم و

 -همنياز:

 نام درس:اندازه گيری الکتریکی

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد:

 نوع درس: تخصصی)اختياری(

 -پيشنياز:

 1الکتریکیهمنياز:مدار 

    

 1نام درس:طراحی اجزاء 

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 2پيشنياز:دیناميک و مقاومت مصالح

 -همنياز:

 نام درس:آز سيستم های کنترل خطی

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 پيشنياز: سيستم های کنترل خطی

 -همنياز:

 کامپيوترهانام درس:اصول ميکرو 

 ساعت نظری 3واحد و 3تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)الزامی(

 برنامه سازی کامپيوتر و مدار منطقیپيشنياز : 

 -همنياز:

 کارگاه ماشين ابزار و ابزارسازینام درس:

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 پيشنياز: سال دوم و باالتر

 -همنياز:

    

 نام درس:آز مقاومت مصالح

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 2پيشنياز: مقاومت مصالح

 -همنياز:

 نام درس:آز مدارهای الکترونيکی

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی 

 پيشنياز: مدارهای الکترونيکی

 -همنياز:

 نام درس:آز مدار منطقی

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

 پيشنياز: مدار منطقی

 -همنياز:

 نام درس:تاریخ اسالم

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس:انقالب اسالمی 

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد: 

 نوع درس:عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 ماشين های الکتریکینام درس:آز 

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

پيشنياز: ماشينهای الکتریکی مستقيم 

 و متناوب

 -همنياز:

 نام درس:آز ربات

 ساعت عملی 2واحد و  1تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)الزامی(

 پيشنياز:رباتيک

 -همنياز:

 نام درس:پروژه

 واحد 3تعداد واحد: 

 درس: اصلینوع 

 واحد 100پيشنياز:

 -همنياز:

 نام درس:اخالق کاربردی 

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز: 

 -همنياز:

 نام درس:آز دیناميک و ارتعاشات 

  1تعداد واحد: 

 نوع درس: تخصصی)اختياری(
 پيشنياز:دیناميک ماشين و ارتعاشات مکانيکی

 -همنياز:

 درس:کارآموزینام  

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس: اصلی

  6بعد از ترم  -پيشنياز: 

 ساعت 300معادل   -همنياز: 

 تفسير موضوعی قراننام درس:  

 ساعت نظری 2واحد و  2تعداد واحد: 

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز: 

 -همنياز:

 15/2/1397تاریخ ویرایش: 

 



 


