
 آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

 (و بعد 0931ورودي )ليست دروس كارشناسي پيوسته مهندسي مکانيک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( واحد 52 )جدول دروس پايه 

 نام درس
 تعداد واحد

 نياز هم نياز پيش
 عملي نظري

 --- --- - 3 1 ریاضی عمومی

 --- --- - 3 1فیزیک 

 --- 1ریاضی عمومی  - 3 2 ریاضی عمومی

 --- 1فیزیک  - 3 2فیزیک 

 --- 1ریاضی عمومی  - 3 نویسی کامپیوتر برنامه

 --- 1ریاضی عمومی  - 3 معادالت دیفرانسیل

 --- 1فیزیک  1 - 1آزمایشگاه فیزیک 

 - 2 محاسبات عددی
نویسی  برنامه

 کامپیوتر
--- 

 --- 2فیزیک  1 - 2آزمایشگاه فیزیک 

 --- --- - 3 شیمی عمومی

 

 
 (واحد  10 )جدول دروس اصلي 

 نام درس
 تعداد واحد

 نياز هم نياز پيش
 عملي نظري

 - 3 ریاضی مهندسی
و  2ریاضی عمومی 

 معادالت دیفرانسیل
--- 

 --- --- 1 1 1 کشی صنعتی نقشه

 - 3 استاتیک
و  1ریاضی عمومی 

 1فیزیک 
--- 

 --- استاتیک - 4 دینامیک

 --- استاتیک - 3 1مقاومت مصالح 

 --- شیمی عمومی - 3 علم مواد

 - 3 1ترمودینامیک 
معادالت و  1فیزیک 

 دیفرانسیل
--- 

 - 3 2ترمودینامیک 
و  1ترمودینامیک 

 1مکانیک سیاالت 
--- 

 --- 2ترمودینامیک  1 - آزمایشگاه ترمودینامیک

 - 3 1مکانیک سیاالت 
معادالت دیفرانسیل 

 و دینامیک
--- 

 --- 1مکانیک سیاالت  - 3 2مکانیک سیاالت 

 --- 2 مکانیک سیاالت 1 - آزمایشگاه مکانیک سیاالت

 --- 1 مقاومت مصالح - 2 2مقاومت مصالح 

 - 3 1طراحی اجزاء 
مقاومت دینامیک و 

 1 مصالح
--- 

 --- 1طراحی اجزاء  - 3 2طراحی اجزاء 

 --- 2 مقاومت مصالح 1 - آزمایشگاه مقاومت مصالح

 2 مکانیک سیاالت 1ترمودینامیک  - 3  1انتقال حرارت 

 --- دینامیک  3 دینامیک ماشین

 - 3 ارتعاشات مکانیکی
و ریاضی دینامیک 

 مهندسی
--- 

ماشین و آزمایشگاه دینامیک 

 ارتعاشات
 ارتعاشات مکانیکی دینامیک ماشین 1 -

 --- ارتعاشات مکانیکی - 3 کنترل اتوماتیک

 --- 2فیزیک  - 3 1مبانی مهندسی برق 

 - 3 2مبانی مهندسی برق 
مبانی مهندسی برق 

1 
--- 

 2مبانی مهندسی برق  --- 1 - آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

 

 (واحد 30)  الزامي جدول دروس تخصصي

 نام درس
 تعداد واحد

 نياز هم نياز پيش
 عملي نظري

 --- زبان عمومی - 2 زبان تخصصی مکانیک

 --- 1 کارآموزی - 2 مدیریت و کنترل پروژه

 --- 1کشی صنعتی  نقشه 1 1 2کشی صنعتی  نقشه

 های تولید و کارگاه روش

 یا

های هیدرولیک و  سیستم

 نیوماتیک و آزمایشگاه

 یا

 رباتیک و آزمایشگاه

2 1 

 علم مواد

 

و کنترل  1سیاالت 

 (نیاز هم)اتوماتیک 

 

 دینامیک ماشین

 سهیکی از این 

 درس 

 .باید انتخاب شود

 اجزای محدودای بر  مقدمه

 یا

 ای بر سیاالت محاسباتی مقدمه

 یا

های دینامیکی  سازی سیستم شبیه

 و کنترل

3 - 

 2مقاومت مصالح 

 و محاسبات عددی

 

 2مکانیک سیاالت 

 و محاسبات عددی

 

 کنترل اتوماتیک

 سهیکی از این 

 درس 

 .باید انتخاب شود

 3 - پروژه پایانی
 501گذراندن 

 واحد قبولی
--- 

 1/0 - 1کارآموزی 
واحد  08گذراندن 

 قبولی
--- 

 --- 1کارآموزی  1/0 - 2کارآموزی 

 --- --- 5 - کاری کاری و ورق کارگاه جوش

 --- --- 5 - کارگاه اتومکانیک

 --- --- 5 - ابزار و ابزارسازی کارگاه ماشین

 

 تعداد واحد درس نوع

 62 عمومي

 65 پايه

 26 اصلي

 69 تخصصي الزامي

 65 تخصصي انتخابي

 642 جمع واحدهاي دوره

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکانيک جامدات گرايش جدول دروس تخصصي انتخابي 

 (واحد از دروس زير بايستي گذرانده شود  02) 

 نام درس
 تعداد واحد

 نياز هم نياز پيش
 عملي نظري

 --- 2مقاومت مصالح  - 3 3مقاومت مصالح 

 - 3 ای بر اجزائ محدود مقدمه
 و محاسبات عددی

  2مقاومت مصالح 
--- 

 - 3 مکانیک شکست مقدماتی
طراحی و  علم مواد

 1اجزاء 
--- 

 - 3 (ها کامپوزیت) مواد مرکب
مقاومت  و علم مواد

 2مصالح 
--- 

 --- مواد علم - 2 شناخت فلزات صنعتی

 --- علم مواد 1 2 های تولید و کارگاه روش

پالستیسیته عملی و تغییر شکل 

 فلزات
3 - 

های تولید و  روش

 کارگاه
--- 

 - 3 طراحی مخازن تحت فشار
 و 2مقاومت مصالح 

 2 طراحی اجزاء
--- 

 --- علم مواد - 2 های جوشکاری تکنولوژی روش

 --- علم مواد 1 - آزمایشگاه علم مواد

     (1)درس تخصصی اختیاری 

     (2)درس تخصصی اختیاری 

     (3)درس تخصصی اختیاری 

 

 

  این دروس با درخواست دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه (: 2)و  (1)دروس تخصصی اختیاری

 .اخذ گردد رشته مهندسی مکانیک های دیگر تواند از دروس تخصص انتخابی گرایش آموزشی می

 

  این درس با درخواست دانشجو و موافقت استاد مشاور و گروه آموزشی (: 3)درس تخصصی اختیاری

های مهندسی مرتبط با این زمینه تخصصی و یا دروس کارشناسی  تواند از دروس دیگر رشته می

 .ارشد مهندسی مکانیک اخذ گردد
 

 

 

 ساخت و توليد گرايش جدول دروس تخصصي انتخابي 

 (از دروس زير بايستي گذرانده شود واحد  02) 

 نام درس
 تعداد واحد

 نياز هم نياز پيش
 عملي نظري

 - 2 های کنترل عددی ماشین

و  1مقاومت مصالح 

کارگاه 

ابزار و  ماشین

 ابزارسازی

--- 

طراحی و ساخت به کمک 

 کامپیوتر 
3 - 

و محاسبات عددی 

 2 طراحی اجزا
--- 

 --- علم مواد 1 2 های تولید و کارگاه  روش

پالستیسیته عملی و تغییر شکل 

 فلزات
3 - 

های تولید و  روش

 کارگاه 
--- 

های  تکنولوژی روش

 کاری جوش
 --- علم مواد - 2

 ---  علم مواد - NDT 3های غیر مخرب آزمایش

ها  طراحی و ساخت قید و بست

 و فرامین
3 - 

و  2 طراحی اجزا

کارگاه 

ابزار و  ماشین

 ابزارسازی

--- 

های  قالبطراحی و ساخت 

 پرس
3 - 

طراحی و ساخت 

ها و  قید و بست

 علم موادو  فرامین

--- 

 --- علم مواد - 2 شناخت فلزات صنعتی

 --- دینامیک ماشین 1 2 رباتیک و آزمایشگاه 

های هیدرولیک و  سیستم

 نیوماتیک و آزمایشگاه
 کنترل اتوماتیک  1سیاالت مکانیک  1 2

 --- علم مواد 1 - علم موادآزمایشگاه 

 --- علم مواد 1 - گری کارگاه ریخته

 --- ارتعاشات مکانیکی - 2 گیری های اندازه سیستم

های  آزمایشگاه سیستم

 گیری اندازه
- 1 --- 

های  سیستم

 گیری اندازه

     (1)درس تخصصی اختیاری 

     (2)درس تخصصی اختیاری 

     (3)درس تخصصی اختیاری 

 

 

 حرارت و سياالت گرايش جدول دروس تخصصي انتخابي 

 (واحد از دروس زير بايستي گذرانده شود  02) 

 نام درس
 تعداد واحد

 نياز هم نياز پيش
 عملي نظري

 - 3 2انتقال حرارت 
و آزمایشگاه  انتقال  1انتقال حرارت 

 حرارت
--- 

 --- 2و مکانیک سیاالت  2ترمودینامیک  - 3 دینامیک گازها

 --- 2و مکانیک سیاالت  2ترمودینامیک  - 3 ها توربوماشین

 --- 2ترمودینامیک  - 2 سوخت و احتراق

 --- 1انتقال حرارت  - 3 های حرارتی طراحی مبدل

 --- 2ترمودینامیک  - 3 موتورهای احتراق داخلی

 --- 1انتقال حرارت  - 3 1های تهویه مطبوع  طراحی سیستم

 --- 2مکانیک سیاالت  - 3 های انتقال آب سیستم

 --- 1و انتقال حرارت  2ترمودینامیک  - 3 (ای حرارتی، آبی و هسته)ها  نیروگاه

 --- شیمی عمومیو  2مکانیک سیاالت  - 2 کنترل آلودگی محیط زیست

 --- 1انتقال حرارت  - 3 های تبرید و سردخانه طراحی سیستم

 --- و محاسبات عددی 2مکانیک سیاالت  - 3 ای بر سیاالت محاسباتی مقدمه

  ها توربوماشین - 3 های آبی ماشین

 --- 2ترمودینامیک  - 3 کاربردهای انرژی خورشیدی

 --- 1انتقال حرارت  1 - آزمایشگاه انتقال حرارت

 --- 2ترمودینامیک  1 - های حرارتی آزمایشگاه ماشین

 --- 2مکانیک سیاالت  - 3 سیاالت زیستیمکانیک 

 --- 2مکانیک سیاالت  - 3 مهندسی اقیانوس

     (1)درس تخصصی اختیاری 

     (2)درس تخصصی اختیاری 

     (3)درس تخصصی اختیاری 

 

Stamp



 (واحد 51)دروس عمومي جدول 

 نام درس
تعداد واحدي كه بايد  تعداد واحد

 پاس شود
 نياز پيش

 عملي نظري

ي
الم

اس
ف 

عار
ي م

وم
عم

س 
رو

د
 

 گروه مباني نظري اسالم
 (دو درس از اين گروه بايستي گذرانده شود)

 0 2 (مبدأ و معاد) 1انديشه اسالمي 

4 

- 

 (مبدأ و معاد) 1انديشه اسالمي  0 2 (نبوت و امامت) 2انديشه اسالمي 

 - 0 2 انسان در اسالم

 - 0 2 حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم

 گروه اخالق اسالمي
 (يك درس از اين گروه بايستي گذرانده شود)

 0 2 (با تكيه بر مباحث تربيتي)فلسفه اخالق 

2 

- 

 - 0 2 (مباني و مفاهيم)اخالق اسالمي 

 - 0 2 (اخالق كاربردي)آئين زندگي 

 - 0 2 عرفان عملي اسالم

 انقالب اسالميگروه 
 (يك درس از اين گروه بايستي گذرانده شود)

 0 2 انقالب اسالمي ايران

2 

- 

 - 0 2 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 - 0 2 (ره)انديشه سياسي امام خميني 

 گروه تاريخ تمدن اسالمي
 (يك درس از اين گروه بايستي گذرانده شود)

 0 2 اسالمي تاريخ فرهنگ و تمدن

2 

- 

 - 0 2 تاريخ تحليلي صدر اسالم

 - 0 2 تاريخ امامت

 گروه آشنايي با منابع اسالمي
 (يك درس از اين گروه بايستي گذرانده شود)

 0 2 تفسير موضوعي قرآن
2 

- 

 - 0 2 البالغه تفسير موضوعي نهج 

 - 3 0 3 فارسي عمومي
 - 3 0 3 زبان عمومي
 - 1 5/0 5/0 تربيت بدني

 تربيت بدني 1 1 0 (1)ورزش 

 - 2 0 2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران
 - 2 0 2 دانش خانواده و جمعيت

 - 1 0 1 (ره)ها و وصاياي حضرت امام  انديشه
 .باشد مي 12نمره قبولي اين درس  1 0 1 آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم

 واحد  22       :جمع كل                                                                                                                      

 

دو )در يك نيمسال تحصيلي فقط يك عنوان درسي به بعد،  0477سازمان مركزي دانشگاه، دانشجويان ورودي   34/01/75مورخ  474353/44به استناد بخشنامه شماره   :مهم  نكته 

 .توانند اخذ كنند مي( واحد 3)توانند انتخاب نمايند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمي حداكثر دو درس  از دروس عمومي معارف اسالمي را مي( واحد

 «نکات مهمي از آيين نامه آموزشي 
 .گردد ذتواند در هر ترمي مازاد بر تعداد واحد مجاز اخمي «(ره) وصاياي حضرت امامها و  انديشه» و« قرآن كريمقرائت و روانخواني »دروس 

 . رعايت پيش نياز و همنياز دروس، الزامي است آیین نامه آموزشی، 14ماده  4و 3به استناد بندهای 
 .اخذ شود  Bستي گذرانده شود و سپس درس باي Aاست، يعني درس   Bپيش نياز درس  Aدرس  :مثال برای پیش نیاز

 . گرفته شود Bقبالً گذرانده نشده، بايستي همراه با   A، چنانچه  Bاست، يعني براي اخذ درس   Bهم نياز درس  Aدرس  :مثال برای همنیاز
كسب ننمايد و يا برابر مقررات در كالسهاي درس يا دروس پيشننياز شنركت   در صورتي كه دانشجو از يك يا چند درس پيش نياز نمره قبولي آیین نامه آموزشی،  23به استناد ماده 

د انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتوانند در درس ينا   نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد مي تواند با نظر گروه، آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته در يكي از نيمسالهاي بع
 .گردد حذف نمي( اعم از قبولي يا ردي)نمره درس يا دروس پيش نياز و همچنين درس يا دروس وابسته  ،ي كسب كند يا آن را حذف نمايددروس پيشنياز نمره قبول

اخذ   Bهمزمان با درس ،را در ترم بعد Aتواند درس  مي ،الذكر فوق  34طبق ماده  ؛را انتخاب واحد داشته ولي نگذرانده است Aاست، دانشجو درس  B پيش نياز درس Aدرس  :مثال
 .  حذف نمي شود  Bرا نگذراند درس  Aنمايد؛ وليكن اگر درس 

واحد درسي باقيمانده داشته باشد، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد  33در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر آیین نامه آموزشی،  11ماده  2به استناد تبصره 
 .   ولو اينكه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند ،مي تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را با نظر گروه آموزشي

 3+ واحند درسني    03)تواند اخذ كنند   واحد درسي ديگر مي 03وقتي دانشجو كارآموزي را انتخاب مي نمايد، بغير از دو واحد كارآموزي فقط   آیین نامه کارآموزی، 4-2به استناد بند 
 . اخذ نمايد( واحد كارآموزي 3+واحد درسي 33)واحد  33دانشجو مي تواند مجموعاً  ،در مورد دانشجويان ترم آخر( واحد كارآموزي

واحد درسي  03بيشتر از  ،مشروط به حساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعد ،باشد 03دانشجويي كه ميانگين نمراتش در يك نيمسال كمتر از  آیین نامه آموزشی، 44به استناد ماده 
 .انتخاب نمايد

 


