
 ترم بندی

 واحد  68تعداد کل واحدها              مکانیک خودرومهندسی فناوری رشته تحصیلی: 

 2اندیشه اسالمی-انقالب اسالمی-تفسیر موضوعی قرآن-تاریخ امامت-1واحد: ورزش 9شامل  دروس عمومی

 تحلیل هزینه و منفعت-مذاکرهاصول و فنون -مدیریت کسب و کارواحد:  6شامل  دروس مهارت مشترک

به بعد در ترم تابستان قابل اخذ می باشد و یا در صورت انتخاب در نیمسال اول یا دوم به همراه  951با توجه به بخشنامه دانشگاه جامع برای ورودی های  2و کارورزی  1دروس کارورزی

 واحد درسی وجود دارد. 12امکان اخذ  2یا  1کارورزی

 فقط در ترم آخر ارائه می گردد. 2است.و درس کارورزی 2پیشنیاز درس کارورزی 1کارورزی درس

 دروس پیش نیاز برای دارندگان مدرک کاردانی غیر مرتبط در وب سایت مرکز مشخص شده است.

 تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز نام درس

 ترم اول

 عملی تئوری

 1   کارگاه ماشین ابزار

  2  تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی

 1   کارگاه تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی

  2  2ترمودینامیک 

 1   آز الکترونیک خودرو

  3  معادالت دیفرانسیل

  2  کاربرد الکترونیک خودرود

  2  2مقاومت مصالح 

 1   کاربینی

  2 پیشنیاز/مقاومت طراحی اجزا ماشین

 ترم دوم

  2  مکانیک سیاالت

  2 افزار پیشنیاز/کارگاه ماشین روشهای تولید

 1  همنیاز/ روشهای تولید تولید کارگاه روشهای

  2  مهارت مشترک 

  2 پیشنیاز/معادالت ریاضی مهندسی

  2 همنیاز/مکانیک سیاالت کاربرد هیدرو لیک در خودرو

 1  همنیاز/ کاربرد هیدرولیک در خودرو آز کاربرد هیدرولیک در خودرو

    درس عمومی

 1  کارگاه و پیشنیاز/روشهای تولید کارگاه ماشینکاری قطعات خودرو

 ترم سوم

  2 پیشنیاز/معادالت دیفرانسیل محاسبات عددی

  2  مهارت مشترک

  3 پیشنیاز/ریاضی مهندسی دینامیک و ارتعاشات خودرو

  2 پیشنیاز/ترمودینامیک آشنایی با موتورهای احتراق داخلی

 1   کاربرد نرم افزار در صنعت خودرو

  2 پیشنیاز/کاربرد الکترونیک تکنولوژی پیشرفته در خودرو

 1  همنیاز/ تکنولوژی پیشرفته در خودرو کارگاه تکنولوژی تکنولوژی پیشرفته در خودرو

    درس عمومی

  2  زبان تخصصی خودرو

 ترم چهارم

  2  مهارت مشترک

  2 پیشنیاز/دینامیک و ارتعاشات تئوری حرکت خودرو

  2 پیشنیاز/تکنولوژی پیشرفته تست نهایی خودرو تئوری

 1   کارگاه معاینه فنی خودرو

 3  فقط ترم آخر پروژه

    درس عمومی


