
جمع عملي  نظري 

  پایه1303ریاضی عمومی62101

  پایه1303فیزیک 62102

  پایه303شیمی عمومی62103

  عمومی202تفسیر موضوعی قرآن604

  عمومی303زبان انگلیسی605

    عمومی303زبان فارسی501

    اصلی1112نقشه کشی صنعتی62100

جمع عملي  نظري 

1فیزیک پایه2303فیزیک 62104

1ریاضی عمومی - 1فیزیک اصلی303استاتیک62105

1ریاضی عمومیپایه303معادالت دیفرانسیل62106

1ریاضی عمومیپایه303برنامه نویسی کامپیوتر62107

  کارگاه011کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی62108

    کارگاه011کارگاه جوشکاری و ورق کاری62109

  1فیزیک پایه1011آزمایشگاه فیزیک62110

    عمومی202اخالق اسالمی503

جمع عملي  نظري 

شیمی عمومیاصلی303علم مواد62111

1ریاضی عمومیپایه2303ریاضی عمومی62112

1نقشه کشی صنعتیتخصصی الزامی2112نقشه کشی صنعتی62113

  عمومی1011تربیت بدنی504

استاتیکاصلی1303مقاومت مصالح62114

  استاتیکاصلی404دینامیک62115

    عمومی1202اندیشه اسالمی500

( واحد17) نيمسال دوم

 نام درس کد درس 
تعداد واحد

 همنياز  پيشنياز  نوع درس 

کانیک   ردوس رشته مهندسی  م

( واحد19) نيمسال اول

 نام درس کد درس 
تعداد واحد

 همنياز  پيشنياز  نوع درس 

( واحد18) نيمسال سوم

 نام درس کد درس 
تعداد واحد

 همنياز  پيشنياز  نوع درس 

مؤسسه آموزش عالي كادوس  



جمع عملي  نظري 

2فیزیکاصلی1303مبانی مهندسی برق62116

برنامه نویسی کامپیوترپایه202محاسبات عددی62117

معادالت دیفرانسیل- 2ریاضی عمومیاصلی303ریاضی مهندسی62118

2فیزیکپایه2011آزمایشگاه فیزیک62119

1تربیت بدنیعمومی011ورزش602

  1مقاومت مصالحاصلی2202مقاومت مصالح62120

  معادالت دیفرانسیل- 1فیزیکاصلی1303ترمودینامیک62121

  1اندیشه اسالمیعمومی2202اندیشه اسالمی600

جمع عملي  نظري 

دینامیک- معادالت دیفرانسیلاصلی1303مکانیک سیاالت62122

دینامیک- 1مقاومت مصالحاصلی1303طراحی اجزء62123

دینامیک- ریاضی مهندسیاصلی303ارتعاشات مکانیکی62124

1مبانی مهندسی برقاصلی2303مبانی مهندسی برق62125

کارگاه011کارگاه اتومکانیک62126

  زبان  انگلیسیتخصصی الزامی202زبان تخصصی مکانیک62127

  عمومی202انقالب اسالمی ایران601

جمع عملي  نظري 

1مکانیک سیاالت- 1ترمودینامیکاصلی2303ترمودینامیک62128

1مکانیک سیاالتاصلی2303مکانیک سیاالت62129

دینامیکاصلی303دینامیک ماشین62130

1طراحی اجزاء اصلی2303طراحی اجزاء 62131

2مقاومت مصالحاصلی011آزمایشگاه مقاومت مصالح62132

علم موادتخصصی الزامی213روشهای تولید و کارگاه62133

  عمومی202تاریخ تحلیلی صدر اسالم603

جمع عملي  نظري 

   واحد65گذراندن کارآموزی100/50/5کارآموزی62134

(واحد18) نيمسال ششم

 نام درس کد درس 
تعداد واحد

 همنياز  پيشنياز  نوع درس 

( واحد17) نيمسال چهارم

 همنياز  پيشنياز  نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس 

(واحد17) نيمسال پنجم

 نام درس کد درس 
تعداد واحد

 همنياز  پيشنياز  نوع درس 

( واحد0/5)تابستان سال سوم 

 همنياز  پيشنياز  نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس 



جمع عملي  نظري 

ارتعاشات مکانیکیاصلی303کنترل اتوماتیک62135

1ترمودینامیک2مکانیک سیاالتاصلی1303انتقال حرارت62136

2طراحی اجزاء - محاسبات عددیتخصصی انتخابی303طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر62137

2ترمودینامیکتخصصی انتخابی202سوخت و احتراق62138

1کارآموزیتخصصی الزامی202مدیریت و کنترل پروژه62139

2ترمودینامیکاصلی011آزمایشگاه ترمودینامیک62140

  2مکانیک سیاالتاصلی011آزمایشگاه مکانیک سیاالت62141

دینامیک ماشین - 1طراحی اجزاءتخصصی اختیاری303 طراحی  موتورهای احتراق داخلی62142

2مبانی مهندسی برقاصلی011آزمایشگاه مبانی مهندسی برق62143

جمع عملي  نظري 

ارتعاشات مکانیکی- 1طراحی اجزاء تخصصی انتخابی303طراحی سیستمهای شاسی خودرو62144

2مکانیک سیاالتتخصصی انتخابی202یاتاقان و روغنکاری62145

محاسبات عددی- 2مقاومت مصالحتخصصی الزامی303مقدمه ای بر اجزای محدود62146

عمومی202دانش خانواده و جمعیت510

ارتعاشات مکانیکی- دینامیک ماشیناصلی011آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات62147

 واحد105گذراندن پروژه3پروژه پایانی62148

1کارآموزیکارآموزی200/50/5کارآموزی62149

22عمومی
25پایه

61اصلی
12تخصصی الزامی

13تخصصی انتخابی
7کارگاه، پروژه و کارآموزی

140جمع

(واحد19) نيمسال هفتم

 نام درس کد درس 
تعداد واحد

 همنياز  پيشنياز  نوع درس 

(واحد14.5) نيمسال هشتم

 نام درس کد درس 
تعداد واحد

 همنياز  پيشنياز  نوع درس 


