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 این برنامه در حال تکمیل شدن است به تاریخ آخرین ویرایش در صفحات توجه شود. .  1

 دروس اضافی به مدیر گروه مراجعه نمایند..  دانشجویان عزیز برای ارائه پیشنهادات خود و درخواست 2

 . دانشجویان عزیز هرگونه سوال، ابهام و اشکاالت احتمالی برنامه گروه، پیشنهادات و انتقادات را با مدیر گروه در میان بگذارند.3

farzad.mohammadkhani@gmail.com 
فرم درخواست شورای آموزشی دانشکده را تکمیل نمایند.  .  دانشجویان رشته عمران برای اخذ درس پروژه تخصصی )اختیاری( باید4

 قابل ارائه است.  51نشجویان با معدل کل باالی ااین درس برای د

.  از ترم جاری پیش نیاز دروس مشترک همه رشته ها یکسان سازی شده است. اگر دانشجویی پیش نیاز هر درسی را با هر یک از 1

 درس را اخذ نماید.  تواند آن گروه ها گذارنده باشد می



 خود را چک کرده انتخابی دروس لیست سما، سیستم در انتخابی واحدهای نهائی ثبت از پس بایستی حتماً عزیز دانشجویان . 6

 است بدیهی .نمایند کنترل دقت به را امتحان( زمان کالس و تشکیل زمان شده، انتخاب گروه جمله )از شده اخذ واحدهای مشخصات

 قبال در مسئولیتی گونه هیچ دانشکده آموزش اداره و گرفته قرار عمل مالک سما سیستم در شده درج واحدهای کنترل، عدم صورت در

 .داشت نخواهد آن

 واحد از سقف مجاز واحدهای انتخابی کمتر خواهد شد.  3.  دانشجویانی که ترم قبل حذف پزشکی داشته اند 7

 انتخاب حق اینصورت غیر در. باشند می مقصد دانشگاه از خود مهمانی نمرات آوردن به ملزم اضافه و حذف روز تا انشجویاند.  8

 .داشت نخواهند را فوق نیمسال در درسی واحد 54 از بیش

 .نیستند واحد 54 از بیش انتخاب به مجاز وجه هیچ به مشروط دانشجویان.  9

 راهنما استاد تایید به و تکمیل را پروژه انتخاب مخصوص فرم تبایس می دارند را تخصصی پروژه انتخاب قصد که دانشجویانی .  51

 حذف را دانشجویان این تخصصی پروژه واحد دانشکده آموزش اداره صورت این غیر در است بدیهی .برسانند مربوطه گروه مدیر و

 )اطالعات تکمیلی در مورد پروژه تخصصی بعدا اعالم خواهد شد.( .نمود خواهد

 حذف قابل سما سیستم در درج از پس دروس این زیرا .باشند داشته را دقت نهایت بایستی عملی دروس انتخاب رد دانشجویان . 55

 .بود نخواهند گروه تغییر یا

 کند.  * مدیریت گروه از پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در جهت بهینه سازی و پیشرفت آموزشی دانشکده استقبال می

 

 

 

 

 



 1044مهر ورودیهای  1044-1041 دوم کارشناسی مکانیک در نیمسال دوم سالتحصیلیدروس ارائه شده برای ترم 

 مدرس پيش نياز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

2/4/1441  

 04/8ساعت 
 1 844488411 88 فارسی عمومی 0 4 0 زاده دکتر عباس -

5/4/1441  

 11ساعت 

اندیشه 

 1اسالمی 
 2 84488442 88 2اندیشه اسالمی  عمومی 2 4 2 آقای راثی

9/4/1441  

 04/8ساعت 

+  1فیزیک 

 1ریاضی 
 0 844488440 88 استاتیک اصلی 0 4 0 دکتر قنبری

28/0/1441  

 04/8ساعت 

 ریاضی

 1 عمومی
 4 844488400 88 معادالت دیفرانسیل پایه 0 4 0 دکتر حسنلو

4/4/1441  

 04/8ساعت 

ریاضی 

 1عمومی 
 5 844488402 88 2 ریاضی عمومی پایه 0 4 0 دکتر حسنلو

01/0/1441 

 04/8ساعت  
 8 844488442 88 2 فیزیک پایه 0 4 0 بهکامیدکتر  1فیزیک 

8/4/1441  

 04/8ساعت 
 2 دکتر سیدنصرتی -

4 1 

 اصلی

 808898489 88 نظری 1نقشه کشی صنعتی 

7 
8/4/1441  

 14ساعت 
1 4 

 عملی 1نقشه کشی صنعتی 
88 808898474 

 جمع واحد 11 
 

 

 



 1911ورودیهای مهر  1044-1041کارشناسی مکانیک در نیمسال دوم سالتحصیلی  چهارمدروس ارائه شده برای ترم 

 مدرس پيش نياز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

8/4/1441  

 11ساعت 
 1 808898454 88 2مقاومت مصالح  اصلی 2 4 2 الهی مهندس فتح 1مقاومت مصالح 

4/4/1441  

 11ساعت 

برنامه نویسی 

 کامپیوتر
 2 844488404 88 محاسبات عددی پایه 2 4 2 دکتر محمدخانی

8/4/1441  

 11ساعت 

معادالت دیفرانسیل 

 + دینامیک
 0 808898445 88 1مکانیک سیاالت  اصلی 0 4 0 الهی مهندس فتح

04/0/1441 

 11ساعت 

+   1فیزیک 

 معادالت دیفرانسیل
 4 808898442 88 1ترمودینامیک  اصلی 0 4 0 دکتر محمدخانی

1/4/1441  

 11ساعت 

 +  دینامیک

 1مقاومت مصالح 
 5 808898448 88 1 ءطراحی اجزا اصلی 0 4 0 دکتر سیدنصرتی

28/0/1441 

 11ساعت 
 8 808898451 88 آزمایشگاه مقاومت مصالح اصلی 4 1 1 دکتر قنبری 2مقاومت مصالح 

9/4/1441  

 11ساعت 
 7 844488414 88 برادران 2تربیت بدنی  عمومی 4 1 1 امامی دکتر 1تربیت بدنی 

2/4/1441  

 11ساعت 
 8 844488448 88 فلسفه علم عمومی 2 4 2 مهندس هنرور -

 جمع واحد 11 
 

 

 



 1911ورودیهای مهر  1044-1041کارشناسی مکانیک در نیمسال دوم سالتحصیلی  ششمدروس ارائه شده برای ترم 

 مدرس پيش نياز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

5/4/1441  

 14ساعت 

ترمودینامیک 

نتقال + ا 2

 1حرارت 

 0 4 0 الهی مهندس فتح
تخصصی 

 انتخابی

 نیروگاهها 

 ای( هسته ،)حرارتی، آبی
88 808898154 1 

7/4/1441  

 14ساعت 

مکانیک 

 2سیاالت 
 2 808898447 88 آزمایشگاه مکانیک سیاالت اصلی 4 1 1 هیال مهندس فتح

01/0/1441 

 14ساعت 

انتقال 

 1حرارت 
 0 4 0 دکتر محمدخانی

ی تخصص

 انتخابی

های تبرید و  طراحی سیستم

 سردخانه
88 808898158 0 

8/4/1441  

 14ساعت 
- 

دکتر 

 عبدالحسینی
 4 844488414 88 تاریخ معماری و ساختمان عمومی 2 4 2

9/4/1441  

 14ساعت 

ریاضی 

مهندسی + 

 دینامیک

 5 808898454 88 ارتعاشات مکانیکی اصلی 0 4 0 دکتر قنبری

29/0/1441 

 14ساعت 
 8 808898450 88 دینامیک ماشین اصلی 0 4 0 قنبریدکتر  دینامیک

2/4/1441  

 14ساعت 
 7 808898458 88 2مبانی مهندسی برق  اصلی 0 4 0 دکتر مرسلی 1مبانی برق 

 جمع واحد 11 

 
 

 



 1911هر ورودیهای م 1044-1041کارشناسی مکانیک در نیمسال دوم سالتحصیلی  هشتمدروس ارائه شده برای ترم 

 مدرس پيش نياز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

9/4/1441  

 14ساعت 
 2 4 2 لهیا مهندس فتح 1کارآموزی 

تخصصی 

 الزامی
 1 808898481 88 مدیریت و کنترل پروژه

4/4/1441  

 04/8ساعت 

مکانیک سیاالت 

بات + محاس 2

 عددی

 0 4 0 دکتر محمدخانی
تخصصی 

 الزامی

ای بر سیاالت  مقدمه

 محاسباتی
88 808898487 2 

28/0/1441 

 04/8ساعت 
 0 دکتر سیدنصرتی علم مواد

4 2 
تخصصی 

 الزامی

های تولید و کارگاه  روش

 نظری
88 808898480 0 

28/0/1441 

 14ساعت 
1 4 

های تولید و کارگاه  روش

 عملی
88 808898049 4 

8/4/1441  

 04/8ساعت 
 کارگاه 4 1 1 لهیا مهندس فتح -

و  یکارگاه جوشکار

 یورقکار
88 808898044 5 

1/4/1441  

 04/8ساعت 
 8 808898045 88 کیکارگاه اتومکان کارگاه 4 1 1 لهیا مهندس فتح -

8/4/1441  

 04/8ساعت 
 7 844488444 88 رانیا یانقالب اسالم عمومی 2 4 2 آقای راثی -

- 
 145گذراندن 

 واحد قبولی
 8 808898041 88 پروژه پایانی پروژه 0 0 اساتید گروه

 جمع واحد 11 

 
 



 1044-1041دوم سالتحصیلی ارائه شده برای کارشناسی مکانیک در نیمسال  )در صورت رسیدن به حد نصاب( دروس اضافه

 مدرس پيش نياز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس
 نظری عملی

1/4/1441 

 04/8ساعت 
 1 844488401 87 1ریاضی عمومی  پایه 0 4 0 دکتر غفارزاده ـــــــ

- 

 85گذراندن 

  واحد قبولی

)اخذ با مجوز 

 مدیر گروه(

 2 808898042 88 1کارآموزی  کارآموزی 5/4 5/4 اساتید گروه

- 

  1کارآموزی 

ا مجوز )اخذ ب

 مدیر گروه(

 0 808898040 88 2کارآموزی  کارآموزی 5/4 5/4 اساتید گروه

 


