
 

 991ترم کارشناسی ترم برنامه 

 1ترم 

 دروس 16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته

  شنبه
شیمی عمومی 

 *(۲*وگ3)گ

 (1)گ1نقشه کشی 

 (1کارگاه جوشکاری)گ

 (1)گ1نقشه کشی 

 (۲کارگاه جوشکاری)گ

1.................................. 

۲.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

5.................................. 

6.................................. 

7.................................. 

8.................................. 

9.................................. 

10.................................. 

 

 (10)گ 1ریاضی  یکشنبه

 (9)گ 1فیزیک 

 (9)گ 1ریاضی 

 (10۲)گ 1فیزیک 

 (1فارسی )گ

 (۲فارسی )گ

 *(۲*وگ1فارسی )گ

( 5)گ 1اندیشه اسالمی  دوشنبه

 برادران

( 6)گ 1اندیشه اسالمی 

 خواهران

( 7)گ 1اندیشه اسالمی 

 برادران

( 8)گ 1اندیشه اسالمی 

 خواهران

 (۲)گ1نقشه کشی 

 (3کارگاه جوشکاری)گ

 (۲)گ1نقشه کشی 

 (4کارگاه جوشکاری)گ

 (۲شیمی عمومی )گ (3شیمی عمومی )گ سه شنبه

 

 *(10*و گ9)گ1ریاضی 

 *(10*وگ9)گ 1فیزیک

 (9)گ 1ریاضی  چهارشنبه

 (10۲)گ 1فیزیک 

 (10)گ 1ریاضی 

 (9)گ 1فیزیک 

 (3)گ1نقشه کشی 

 

 (3)گ1نقشه کشی 

 

 

 3ترم 

 دروس 16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته

 *  1مبانی برق  علم مواد  برنامه نویسی شنبه

 2آز فیزیک 

1.................................. 

۲.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

5.................................. 

6.................................. 

7.................................. 

8.................................. 

9.................................. 

10.................................. 

 

 استاتیک یکشنبه

 2آز فیزیک 

 1مبانی برق

 2آز فیزیک 
معادالت دیفرانسیل 

 (6)گ

 ۲ریاضی 

 دوشنبه
 2آز فیزیک 

 (1)گ  دینامیک

 (۲)گ  دینامیک

 (1)گ 1مقاومت 

 (۲)گ 1مقاومت 

 

 ۲فیزیک 

 استاتیک سه شنبه

 

معادالت دیفرانسیل 

 (6)گ

 علم مواد * برنامه نویسی

 چهارشنبه
 (1)گ  دینامیک

 (۲)گ  دینامیک

 (1)گ 1مقاومت 

 (۲)گ 1مقاومت 

 (13گ)اسالمی اخالق 

 ۲ریاضی 

 (1۲گ)اخالق اسالمی 

 ۲فیزیک 

 



 

 5ترم 

 دروس 16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته

 ۲ترمو دینامیک  1ترمو دینامیک  شنبه

 

 ۲مبانی برق 

 

 ۲طراحی اجزا 

 

1.................................. 

۲.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

5.................................. 

6.................................. 

7.................................. 

8.................................. 

9.................................. 

10.................................. 

 

 1مکانیک سیاالت  یکشنبه

 

 ۲مکانیک سیاالت ارتعاشات ریاضیات مهندسی

 ۲ترمو دینامیک  دوشنبه

 

 ۲طراحی اجزا 

 

 1طراحی اجزا  1ترمو دینامیک 

 

تاریخ تحلیلی صدر اسالم  سه شنبه

 (6)گ

تاریخ تحلیلی صدر 

 (7اسالم )گ

 1طراحی اجزا 

 ارتعاشات (7عددی )گمحاسبات 

 ۲مکانیک سیاالت  چهارشنبه

 

 ریاضیات مهندسی 1مکانیک سیاالت  ۲مقاومت مصالح 

 

 7ترم 

 دروس 16-18 14-16 5/10-5/12 5/8-5/10 ایام هفته

انقالب اسالمی ایران  شنبه

 (1)گ

سیستم های هیدرولیک 

 و نیوماتیک

انقالب اسالمی ایران 

 (۲)گ

 دینامیک ماشین

 و کنترل و پروژهمدیریت 

 (1آز سیاالت )گ

 (1از مبانی برق)گ

 

1.................................. 

۲.................................. 

3.................................. 

4.................................. 

5.................................. 

6.................................. 

7.................................. 

8.................................. 

9.................................. 

10.................................. 

 

 1انتقال حرارت  اتوماتیک کنترل یکشنبه

 

 موتور احتراق داخلی

 (1)گآز مقاومت مصالح 

 توربو ماشین ها

 (۲آز مقاومت مصالح )گ

سیستم های هیدرولیک  دینامیک ماشین دوشنبه

 و نیوماتیک

شبیه سازی سیستم های 

 دینامیکی و کنترل

 (1آز ترمو دینامیک )گ

 (۲آز سیاالت )گ

 اندازه گیری سیستم های

 (۲آز ترمو دینامیک )گ

 1انتقال حرارت  توربو ماشین ها سه شنبه

 

 اتوماتیک کنترل

آز دینامیک ماشین و 

 (1ارتعاشات )گ

 زبان تخصصی

آز دینامیک ماشین و 

 (۲ارتعاشات )گ

شبیه سازی سیستم  موتور احتراق داخلی چهارشنبه

 های دینامیکی و کنترل

 مبانی کار آفرینی

 (1کارگاه اتو مکانیک )گ

 مبانی کار آفرینی

 (۲کارگاه اتو مکانیک )گ

 


