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دانشکده فنی و  -وزارت عتف، دانشگاه خوارزمی تهران 9/3/1400لیست دروس رشته مهندسی مکانیک مصوبه مورخه 

 مهندسی

واحد 78  مجموع تخصصی دروس   

نیاز(پیشنیاز )هم تعدا 

د 

 واحد

شماره  نام درس

 درس

معادالت  – 2ریاضی عمومی

 دیفرانسیل

 35 ریاضی مهندسی 3

 36 (1کشی صنعتی)نقشه  2  ---

 37 استاتیک 3 1ریاضی عمومی  - 1فیزیک

 38 دینامیک 3 استاتیک

 39 (1مقاومت مصالح) 3 استاتیک

 40 علم مواد 3 (1)مقاومت مصالح

معادالت  – 1فیزیک 

 دیفرانسیل

 41 1ترمودینامیک 3

 42 2ترمودینامیک 3  1ترمودینامیک

 43 آزمایشگاه ترمودینامیک 1 2ترمودینامیک

 44 1مکانیک سیاالت 3 دینامیک -معادالت دیفرانسیل 

 45 2مکانیک سیاالت 3 1مکانیک سیاالت

 46 آزمایشگاه مکانیک سیاالت 1 2مکانیک سیاالت

 47 1طراحی اجزاء 3 (و علم مواد 2مقاومت مصالح) 

 48 2طراحی اجزاء 3 (2)نقشه کشی 1طراحی اجزاء

 49 2مقاومت مصالح 2 1مقاومت مصالح

 50 آزمایشگاه مقاومت مصالح 1 2مقاومت مصالح

 51 1انتقال حرارت 3 (2)سیاالت 1ترمودینامیک

 52 دینامیک ماشین 3 دینامیک

 53 ارتعاشات مکانیکی 3  (ریاضی مهندسی) دینامیک

تعاشات ار)دینامیک ماشین 

 (مکانیکی

آزمایشگاه دینامیک ماشین و  1

 ارتعاشات

54 

 55 کنترل اتوماتیک 3 ( ارتعاشات مکانیکی )

 56 1مبانی مهندسی برق 3 2فیزیک

 57 2مبانی مهندسی برق 3  1مبانی مهندسی برق

 58 آزمایشگاه  مبانی مهندسی برق 1 ( 2مبانی مهندسی برق)

 59 روشهای تولید و کارگاه 3 علم مواد

 60 1کارآموزی 0.5 سال دومی انتها

 61 2کارآموزی 0.5 1کارآموزی

م یا سو)سال زبان خارجی

 (باالتر

 62 زبان تخصصی مکانیک 2

 63 مدیریت و کنترل پروژه 2 ترباال یاسال سوم 

 64 2نقشه کشی صنعتی 2 1نقشه کشی صنعتی

 65 کارگاه جوشکاری و ورقکاری 1 ---

 66 کارگاه اتومکانیک 1 سوم یا باالترال س

 67 و ابزارسازیگارگاه ماشین ابزار  1 دوم یا باالترال س

مکانیک -ارتعاشات مکانیکی

 1ترمودینامیک -1سیاالت

 )کنترل( -

 68 سیستمهای اندازه گیری 3

 69 اقتصاد مهندسی 2 

 واحد درسی 105پیش نیاز:گذراندن-واحد الزامی3پروژه پایانی:

 واحد 22دروس عمومی مجموع 
تعداد  نام درس شماره درس

 واحد

 نیاز(نیاز )همپیش توضیحات

 2 (1اندیشه اسالمی) 1

2 
س

در
 

1
2

 
حد

وا
 

- 

 - 2 (2اندیشه اسالمی) 2

 - 2 انسان در اسالم 3

اجتماعی -حقوق سیاسی 4

 اسالم

2 - 

فلسفه اخالق )با تکیه بر  5
 مباحث تربیتی(

2 

2 
س

در
 

- 

اخالق اسالمی )مبانی و  6

 مفاهیم(

2 - 

 - 2 آیین زندگی 7

 - 2 عرفان عملی اسالم 8

 2 انقالب اسالمی ایران 9

2 
س

در
 

- 

 - 2 آشنایی با قانون اساسی 10

 - 2 اندیشه سیاسی امام )ره( 11

تاریخ فرهنگ و تمدن  12

 اسالمی

2 

2 
س

در
 

- 

 - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 13

 - 2 تاریخ امامت 14

 2 تفسیر موضوعی قرآن 15

1 
س

در
 

- 

تفسیر موضوعی نهج  16

 البالغه

2 - 

 2 تاریخ علم 17

2 
س

در
 

- 

 - 2 فلسفه علم 18

 - 2 اخالق مهندسی 19

 - 2 تاریخ معماری و ساختمان 20

 -   3 فارسی 21

 -   3 زبان خارجی 22

کنترل خانواده)دانش  23

 خانواده و جمعیت(

2   - 

 -   1 (1تربیت بدنی ) 24

 24   1 (2تربیت بدنی ) 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد 24دروس پایه مجموعا   
نیاز(پیشنیاز )هم  شماره درس نام درس تعداد واحد 

 26 (1ریاضی عمومی ) 3 ----

 27 (2ریاضی عمومی ) 3  1ریاضی عمومی 

 28 معادالت دیفرانسیل 3 ( 1ریاضی عمومی ) 

 29 برنامه نویسی کامپیوتر 3 ----

 30 محاسبات عددی 2 برنامه نویسی کامپیوتر

 31 (1فیزیک ) 3 -

 32 (2فیزیک ) 3 -

 33 (1آزمایشگاه فیزیک ) 1 (1فیزیک )

 34 شیمی عمومی 3 ----
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 دروس اختیاری مکانیک جامدات

نیاز(پیشنیاز )هم تعداد  

 واحد

 شماره درس نام درس

پالستیسیته عملی و شکل  3 روش تولید و کارگاه

 دهی فلزات

70 

مقدمه ای بر روشهای  3 ریاضی مهندسی 

 بهینه سازی مکانیکی

71 

 72 مکانیک شکست مقدماتی 3 1طراحی اجزاء –علم مواد 

 73 مواد مرکب 3 علم مواد -2مقاومت مصالح

 74 آزمایشگاه مواد مرکب 1 مواد مرکب

 75 آزمون های غیرمخرب 3 علم مواد

محاسبات  -2مقاومت مصالح

 عددی

 76 مقدمه ای بر اجزا محدود 3

مقاومت  -2مکانیک سیاالت

 1طراحی اجزاء -2مصالح

 77 مهندسی خط لوله 3

تکنولوژی روشهای  2 علم مواد

 جوشکاری

78 

 79 نانو مواد 3 علم مواد

 80 شناخت فلزات صنعتی 2 علم مواد

 81 3مقاومت مصالح 3 1مقاومت مصالح

طراحی  -2مقاومت مصالح

 2اجزاء

 82 طراحی مخازن تحت فشار 3

 83 مقدمه ای بر کار آفرینی* 2 

 84 کلیات حقوق شهروندی* 2 

 85 مخاطرات محیطی* 2 

 86 2آزمایشگاه فیزیک 1 (2فیزیک)

از سایر سبدها با موافقت 

 مدیر گروه

درس تخصصیییییییییییی  

 (1اختیاری)

87 

 

 دروس اختیاری مکاترونیک

نیاز(پیشنیاز )هم تعداد  

 واحد

 شماره درس نام درس

نیاز با سیستم های اندازه هم

 گیری

آزمایشگاه سیستمهای  1

 اندازه گیری

88 

 89 رباتیک 3 ()کنترل دینامیک ماشین

 90 مکاترونیک 3 کنترل()

 91 آزمایشگاه مکاترونیک 1 نیاز با مکاترونیکهم

شبیه سازی سیستم های  3 کنترل اتوماتیک

 دینامیکی

92 

سیستمهای هیدرولیک و  3 (ترلکن) 1مکانیک سیاالت

 پنوماتیک و آزمایشگاه

93 

مقدمه ای بر پردازش  3 ارتعاشات مکانیکی

 سیگنال

94 

 95 طراحی مکانیزمها 3 دینامیک ماشین

 96 مقدمه ای بر کنترل فازی 3 کنترل اتوماتیک

سیسییییتمهای کنتییییرل  3 (کنترل اتوماتیک)

 صنعتی

97 

مقدمه ای بر روشهای  3 مهندسیریاضی 
 بهینه سازی مکانیکی

98 

 99 مقدمه ای بر کارآفرینی* 2 

 100 کلیات حقوق شهروندی* 2 

 101 مخاطرات محیطی* 2 

 102 2آزمایشگاه فیزیک 1 (2فیزیک)

از سایر سبدها با موافقت 

 مدیر گروه

درس تخصصیییییییییییی  

 (1اختیاری)

103 

 

 دروس اختیاری ساخت و تولید

نیاز(یشنیاز )هم تعداد  

 واحد

شماره  نام درس

 درس

نیاز(پیشنیاز )هم تعداد  

 واحد

شماره  نام درس

 درس

کارگاه ماشین ابزار و  -1مقاومت مصالح

 ابزارسازی

ماشین های  2

 کنترل عددی

 104 آزمایشگاه سیستمهای اندازه گیری 1 (سیستم های اندازه گیری ) 113

شناخت فلزات  2 علم مواد

 صنعتی

 105 پالستیسیته عملی و شکل دهی فلزات 3 روشهای تولید و کارگاه 114

مقدمه ای بر  2 

 کارآفرینی*

 106 روشهای جوشکاریتکنولوژی  2 علم مواد 115

کلیات حقوق  2 

 شهروندی*

 107 مواد مرکب 3 علم مواد -2مقاومت مصالح 116

مخاطرات  2 

 محیطی*

 108 آزمایشگاه مواد مرکب 1 مواد مرکب 117

کارگاه ریخته  1 علم مواد

 گری

سیستمهای هیدرولیک پنوماتیک و  3 (کنترل)  1مکانیک سیاالت 118

 آزمایشگاه

109 

آزمایشگاه  1 (2فیزیک)

 2فیزیک

 110 آزمونهای غیر مخرب 3 علم مواد 119

درس تخصیصیی     از سایر سبدها با موافقت مدیر گروه

 (1اختیاری)

 111 نانو مواد 3 علم مواد 120

 112 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 3 2نقشه کشی صنعتی    
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دانشجویان میتوانند دروس را در چهارچوب سنوات مجاز،مازاد  11/12/1395به تاریخ  285761/2اند طبق بخشنامه: دروسی که با عالمت * مشخص شدهتبصره

 .واحدهای دوره با ثبت نمره و تاثیر در معدل اخذ نمایندبر سقف تعداد 

 باشندنیاز میتوجه: دروس داخل پرانتز هم

حرارت و سیاالتدروس اختیاری   

نیاز(پیشنیاز )هم تعداد  

 واحد

شماره  نام درس

 درس

آز انتقال  -1انتقال حرارت

 حرارت 

 121 2انتقال حرارت 3

مکانیک  -2ترمودینامیک

 2سیاالت

 122 دینامیک گازها 3

نیاز هم -2ترمودینامیک

 2مکانیک سیاالت

 123 توربین گاز و موتور جت 2

 124 سوخت و احتراق 2 2ترمودینامیک

 125 های حرارتیطراحی مبدل 3 1انتقال حرارت

 126 نیروگاه حرارتی 3 1حرارت انتقال -2یاالتس

 127 مکانیک سیاالت زیستی 3 2مکانیک سیاالت

 128 آزمایشگاه انتقال حرارت 1 1انتقال حرارت

 129 موتورهای احتراق داخلی 3 2ترمودینامیک

 130 کاربردهای انرژی خورشیدی و بادی 3 1انتقال حرارت

 -2مکانیک سیاالت

 )انتقال -محاسبات عددی

 (1حرارت 

 131 مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی 3

 ) -2مکانیک سیاالت

 (2ترمودینامیک

 132 توربوماشین ها 3

 133 مقدمه ای بر کارآفرینی* 2 

 134 کلیات حقوق شهروندی* 2 

 135 محیطی*مخاطرات  3 

 136 2آزمایشگاه فیزیک 1 (2فیزیک)

از سایر سبدها با موافقت 
 مدیر گروه

 137 (1درس تخصصی اختیاری) 

 

تاسیساتتیاری دروس اخ  

نیاز(پیشنیاز )هم تعداد  

 واحد

شماره  نام درس

 درس

 138 طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 3 1انتقال حرارت

تبرید و طراحی سیستمهای  3 (1انتقال حرارت -2)ترمو 

 سردخانه

139 

طراحی  -کنترل اتوماتیک

سیستمهای تهویه مطبوع 
یا طراحی سیستمهای 

 تبرید و سردخانه

سیستم های کنترل در تهویه و  2

 تبرید

140 

طراحی سیستمهای تهویه 

 مطبوع

آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و  1

 برودتی

141 

 142 های حرارتیطراحی مبدل 3 1انتقال حرارت

 143 طراحی تاسیسات صنعتی 2 2تسیاالمکانیک 

طراحی سیستمهای تهویه 

 مطبوع

کارگاه تاسیسات گرمایشی و کنترل  1

 های مربوطه

144 

 145 نیروگاه های حرارتی 3 2ترمودینامیک

 146 کاربردهای انرژی خورشیدی و بادی 3 (1)انتقال حرارت-2ترمو

 -2مکانیک سیاالت
 -محاسبات عددی

 (1)انتقال

 147 مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی 3

 ) -2مکانیک سیاالت

 (2ترمودینامیک

 148 توربوماشین ها 3

 149 مقدمه ای بر کارآفرینی* 2 

 150 کلیات حقوق شهروندی* 2 

 151 مخاطرات محیطی* 2 

 152 2آزمایشگاه فیزیک 1 2فیزیک

از سایر سبدها با موافقت 

 مدیر گروه

 153 (1درس تخصصی اختیاری) 

 
نیروگاه و انرژیدروس اختیاری   

نیاز(یشنیاز )هم تعداد  

 واحد

شماره  نام درس

 درس

نیاز(پیشنیاز )هم تعداد  

 واحد

شماره  نام درس

 درس

انتقال  -2مکانیک سیاالت 162 نیروگاههای آبی 2 1حرارت انتقال -2یاالتس

  -1حرارت

 154 های تجدید پذیر و کاربرد آنهاانرژی 3

نیاز هم -2ترمودینامیک 163 طراحی توربین بخار 2 2ترمودینامیک

 2مکانیک سیاالت

515 توربین گاز و موتور جت  2  

615 سوخت و احتراق 2 2ترمودینامیک 164 نیروگاههای هسته ای 3 1حرارت انتقال -2یاالتس  

715 های حرارتیطراحی مبدل 3 1انتقال حرارت 165 مقدمه ای بر کارآفرینی* 2   

815 نیروگاه های حرارتی 3 1حرارت انتقال -2یاالتس 166 کلیات حقوق شهروندی* 2   

 -2تمکانیک سیاال 167 مخاطرات محیطی* 2 

 (1)انتقال -محاسبات عددی

915 مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی 3  

 ) -2تمکانیک سیاال 168 2آزمایشگاه فیزیک 1 (2فیزیک)

 (2ترمودینامیک

 160 توربوماشین ها 3

از سایر سبدها با موافقت مدیر 

 گروه

درس تخصصیییییییییییی  

 (1اختیاری)

161 کنترل آلودگی محیط زیست 2 2سیاالت -شیمی عمومی 169  

 

 


