
 2ریاضی  واحد3پروژه 

 2طراحی اجزا 

 1انتقال حرارت  زبان تخصصی

 1طراحی اجزا 

 2آز فیزیک  1مکانیک سیاالت 
 

 2فیزیک 

 مدیریت پروژه

 دینامیک ماشین

 ریاضی مهندسی ارتعاشات

 

 برنامه نویسی کامپیوتر

 کنترل اتوماتیک

تخصصی انتخابی   
 

 

 1مبانی مهندسی برق  

 
 1ترمودینامیک 

 آز دینامیک و ارتعاشات 

 2مکانیک سیاالت 

 استاتیک
 

 معادالت دیفرانسیل

 
 دینامیک

 1مقاومت مصالح 

 

 2نقشه کشی صنعتی 

 2ترمودینامیک 

 1آز ترمودینامیک 

 دروس عمومی

 
 دروس عمومی 2تربیت بدنی

 دروس عمومی
 

 3کارگاه 
 

 2کارگاه 

محاسبات عددي 

تخصصی انتخابی   
 

 

 آز سیاالت تخصصی الزامی

 

 آز مقاومت مصالح

 

 1ریاضی 
 

 
 
 
 

 1فیزیک 
 

 
 
 
 

 1آز فیزیک 
 

 
 
 
 

شیمی عمومی 
 

 
 
 
 

 1نقشه کشی صنعتی 
 

 
 
 
 

دروس عمومی 
 

 
 
 
 

 زبان فارسی
 

 
 
 
 

 آز مبانی برق

تخصصی انتخابی   
 

 

   تخصصی الزامی
 

تخصصی انتخابی   
 

 

تخصصی انتخابی   
 

 

   واحد 25پایه  
   واحد 22عمومی  
   واحد 61اصلی  

   واحد 12تخصصی الزامی 
   واحد 15تخصصی انتخابی 

    واحد 3کارگاهی  
    واحد 4کارآموزي و پروژه 

 واحد 142مجموع  
 

 2مقاومت مصالح 

 عدم رعایت پیشنیازي یا  
همنیازي دروس و یا انتخاب 

واحد بیش از حد مجاز موجب 
حذف دروس مربوطه توسط 

گروه می شود. 
 

براي انتخاب کارآموزي ،گذراندن 
  واحد الزامی است. 100حداقل 

 1کارگاه  دروس عمومی

علم مواد 

 دروس عمومی
 

 2مبانی مهندسی برق 

 زبان خارجی
 

  دروس عمومی
 

 1تربیت بدنی 

   مکانیک دانشگاه دامغانبرنامه پیشنهادي رشتهی مهندسی 
 

  واحد16  8ترم                 واحد14  7ترم      واحد19  6ترم          واحد20  5ترم             واحد18  4ترم              واحد18   3ترم     واحد19  2ترم                 واحد16    1ترم        

دروس تخصصی انتخابی حرارت 

و سیاالت 

دروس تخصصی انتخابی حرارت و 

سیاالت 
 مقدمه اي بر سیاالت محاسباتی 2انتقال حرارت 

 ماشین هاي آبی دینامیک گازها
 کاربردهاي انرژي خورشید توربوماشین ها

 آزمایشگاه انتقال حرارت سوخت و احتراق
 آزمایشگاه ماشین هاي حرارتی طراحی مبدل هاي حرارتی
 مکانیک سیاالت زیستی موتورهاي احتراق داخلی

 مهندسی اقیانوس 1طراحی سیستم هاي تهویه مطبوع 
 )1درس تخصصی اختیاري ( سیستم هاي انتقال آب

 )2درس تخصصی اختیاري ( نیروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته اي)
 )3درس تخصصی اختیاري ( کنترل آلودگی محیط زیست

  طراحی سیستم هاي تبرید و سردخانه

دروس تخصصی انتخابی مکانیک 

 جامدات

دروس تخصصی انتخابی مکانیک 

 جامدات
طراحی مخازن تحت فشار  3مقاومت مصالح 

تکنولوژي روش هاي جوشکاري مقدمه اي بر اجزا محدود 
آزمایشگاه علم مواد  مکانیک شکست مقدماتی
 )1درس تخصصی اختیاري ( مواد مرکب (کامپوریت ها)

 )2درس تخصصی اختیاري ( شناخت فلزات صنعتی
 )3درس تخصصی اختیاري (روشهاي تولید و کارگاه 

  پالستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات


