
  باسمه تعالی                            

  بجنورد -موسسه آموزش عالی اشراق                                       
  خودرو  تکنولوژي مکانیک رشته                                          

  مکانیک خودروتوزیع ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته    
*************************************************************************  

  1ترم 

کد 
  درس

تعداد   نام درس
  واحد

  دروس همنیاز   دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

      32    32  2  2ترمودینامیک   1
      32    32  2  انقالب اسالمی  2
      32  32    1  سابق) 2تربیت بدنی (1ورزش   3
      48    48  3  یفرانسیلمعادالت د  4
      32  32    2  هیدرولیک ماشین آالت سنگین  5
      80  64  16  2  رایانهبرنامه نویسی   6
      32    32  2  2مقاومت مصالح   7
      64  64    1  کارگاه ماشین ابزار  8
      32    32  2  آمارو احتماالت   9

    17            
    

  2ترم  

کد 
  درس

تعداد   نام درس
  واحد

  روس همنیاز د  دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

    معادالت دیفرانسیل  32    32  2  دینامیک  10
    معادالت دیفرانسیل  48    48  3  ریاضی مهندسی  11
      32    32  2  تفسیرموضوعی قرآن  12
      32    32  2  زبان تخصصی  13
      80  64  16  2  هاي رایانه اي در خودروکاربرد نرم افزار   14
      80  64  16  2  رسانی گازي و کارگاهتکنولوژي سوخت وسوخت   15
      48    48  3  اصول طراحی موتورهاي پیستونی  16
            16  جمع  

  

  

  

  

  

  1صفحه 
  

  

  



  باسمه تعالی              

  بجنورد -موسسه آموزش عالی اشراق                             
  خودرو  تکنولوژي مکانیک رشته                                 

  94 اردیبهشتویرایش - مکانیک خودروتوزیع ترمی دوره کارشناسی ناپیوسته   
*************************************************************************  

  3ترم  

کد 
  درس

تعداد   نام درس
  واحد

  دروس همنیاز   دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

    دینامیک  32    32  2  2مکانیک سیاالت   17
      32    32  2  تئوري حرکت خودرو   18
      48    48  3  الکترونیک خودرو   19
  الکترونیک خودرو     64  64    1  کارگاه الکترونیک خودرو   20
    کارگاه ماشین ابزار  64  64    1   خودرو کارگاه تراشکاري قطعات  21
  2مکانیک سیاالت     48  48    1  )2آزمایشگاه  مکانیک سیاالت (  22
      32    32  2  )1(احی اجزاء ماشینطر  23
      32    32  2  تاریخ تحلیلی صدراسالم   24
      64  64    1  کارگاه مدلسازي و ریخته گري  25
    معادالت دیفرانسیل  32    32  2  محاسبات عددي  26
                

            17  جمع
      

  
  4ترم     

کد 
  درس

تعداد   نام درس
  واحد

  دروس همنیاز   دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  ينظر

    دینامیک و ریاضی مهندسی   32    32  2  ارتعاشات   27
      32    32  2  و مکانیزم روغن کاري آن  یاتاقان  28
      32    32  2  )2اندیشه اسالمی (  29
    ترم آخر   240  240    2  کارآموزي   30
    واحدها %80گذراندن   144  144    3  پروژه   31
    الکترونیک خودرو  96  64  32  3  ودروکاربرد تکنولوژي  پیشرفته در صنعت خ  32
    معادالت دیفرانسیل  32    32  2  سرومکانیزم   33
    واحدها%80گذراندن حداقل   32    32  2  تحقیق و سمینار   34
  2مکانیک سیاالت   ت دیفرانسیل معادال  32    32  2  انتقال حرارت   35

            20  جمع
  

  
  
  

  حداقل وحداکثر انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشدوعدم رعایت آن باعث حذف دروس توسط -: رعایت پیشنیاز وهم نیاز دروس تذکر  ت       

  آموزش ومدیرگروه می شودوتوزیع ترمی صرفا جهت پیشنهاد ارائه می گردد .                      

  هانجام شد 20/01/94ویرایش این توزیع ترمی در تاریخ 

 

  70جمع کل واحد :   35: کل دروس تعداد 


