
 **« به بعذ 89ورودیهای  دروس تخصصيفرم انتخاب واحذ » **
 

 :شماره دانشجویی: نام و نام خانوادگی

   :نام استاد راهنما: جذول اصلی انتخابی دروس تخصصی
 

 :              امضاء استاد راهنما                                                  :    جمع واحذهای انتخابي:                                                       قابل توجه اساتیذ محترم* 

.  بگذرانذ و  را  انتخاب    2جذول شماره   واحذ اس دروس    3تعذاد   و       1جذول شماره    دروس  اس  واحذ  3 تعذاد  هز دانشجو موظف است -1

. اخذ و بگذرانذ « ب»  و « الف» های طبق بنذواحذ را  15 تعذاد جمعاً( 13تا  3جذاول )تخابی هز دانشجو موظف است اس جذاول دروس تخصصی ان -2

. واحذ را اس آن جذول بگذرانذ   6 تعذاد  انتخاب شود و دانشجو بایذ حذاقل جذول اصليبه عنوان  13تا  3شماره اس جذاول الشامی است بزای هز دانشجو یک جذول   -الف       

. اس جذول دروس اصلی یا سایز جذاول دروس تخصصی با تاییذ استاد راهنما انتخاب و گذرانذه شود ،  واحذ باقیمانذه  9   الشامی است  -ب        
  

 یک درس از دروس  تخصصي السامي ریل     :   1 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

کٌتزل اتَهاتیک ّوٌیاس – 1سیاالت  3 سیستوْای ّیذرٍلیک ٍ ًیَهاتیک ٍ آسهایشگاُ هاشیي  یکدیٌام 3 رتاتیک ٍ آسهایشگاُ   

 رٍشْای تَلیذ   
رٍشْای تَلیذ  کارگاُ

کارگاُ هاشیي اتشار  – علن هَاد 1+2
 ّوٌیاس درس رٍشْای تَلیذ

ٍ  سیستوْای اًذاسُ گیزی  
آس سیستوْای اًذاسُ گیزی 

هکاًیکی ارتعاشات -ریاضی هٌْذسی 1+2  
 الشاهی است ٍ آسهایشگاُ درساخذ ّوشهاى 

 یک درس از دروس  تخصصي السامي ریل    :    2 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

اسثات عذدی ٍ هح 2سیاالت  CFD 3همذهِ ای تزسیاالت هحاسثاتی  هحاسثات عذدی  – 2طزاحی اجشاء  3 همذهِ ای تز اجشای هحذٍد 

     کٌتزل اتَهاتیک 3 شثیِ ساسی سیستوْای دیٌاهیکی ٍ کٌتزل 

 مكانیک جامذاتانتخابي تخصصي  دروس    :    3 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

علن هَاد  2 شٌاخت فلشات صٌعتی  2هماٍهت هصالح  3 3هماٍهت هصالح  

 2هماٍهت هصالح  3 پالستیسیتِ عولی ٍ تغییز شکل فلشات  هحاسثات عذدی  -2طزاحی اجشاء  3 ای هحذٍدهمذهِ ای تز اجش 

 3 رفتار هکاًیکی هَاد هٌْذسی 
 رٍشْای تَلیذ    علن هَاد ٍ 1طزاحی اجشاء 

رٍشْای تَلیذ  کارگاُ
کارگاُ هاشیي اتشار  – علن هَاد 1+2

 ّوٌیاس درس رٍشْای تَلیذ

     -------- 3 ( هپَسیتْاکا)هَاد هزکة  

 طراحي مكانیكيانتخابي تخصصي  دروس   :      4 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

 سهاىکٌتزل اتَهاتیک یا ّن -1سیاالت  3 ًیَهاتیک ٍ آسهایشگاُسیستوْای ّیذرٍلیک ٍ  (یا ّوشهاى) 2طزاحی اجشاء  2 رٍشْای طزاحی هٌْذسی 

 2هکاًیک سیاالت  2 یاتالاى ٍ رٍغٌکاری دیٌاهیک هاشیي  3 طزاحی هکاًیشهْا 

هحاسثات عذدی    -2طزاحی اجشاء  3 همذهِ ای تز اجشای هحذٍد  2طزاحی اجشاء   -هحاسثات عذدی  3 طزاحی تِ کوک کاهپیَتز 

 2هماٍهت هصالح  3 عولی ٍتغییز شکل فلشات پالستیسیتِ ارتعاشات هکاًیکی    -1طزاحی اجشاء  3 طزاحی شاسی خَدرٍ 

    طزاحی هکاًیشهْا   -2طزاحی اجشا ء  3 طزاحی هاشیٌْای اتشار ٍ تَلیذ 

 ساخت و تولیذانتخابي تخصصي  دروس    :    5 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

 2+1 ٍ آسهایشگاُ هاشیٌْای کٌتزل عذدی 
اخذ   –ى اتشار کارگاُ هاشی   -1اٍهت هصالحهك

 الشاهی است درس ٍ آسهایشگاُّوشهاى 

 2 شٌاخت فلشات صٌعتی 
 علن هَاد

 دیٌاهیک هاشیي 3 رتاتیک ٍ آسهایشگاُ  علن هَاد 1 آس علن هَاد 

 کٌتزل اتَهاتیک یا ّوشهاى  -1سیاالت  3 ایشگاُسیستوْای ّیذرٍلیک ٍ ًیَهاتیک ٍ آسم  2طزاحی اجشاء  -هحاسثات عذدی  3 طزاحی تِ کوک کاهپیَتز 

 علن هَاد 1 کارگاُ ریختِ گزی  2هماٍهت هصالح  3 پالستیسیتِ عولی ٍ تغییز شکل فلشات 

اخذ  – کارگاُ هاشیي اتشار – علن هَاد 2+1رٍشْای تَلیذ  کارگاُ -رٍشْای تَلیذ   
الشاهی است درس ٍ آسهایشگاُّوشهاى 

اخذ  – ارتعاشات هکاًیکی -ریاضی هٌْذسی 2+1هایشگاُ ٍ آس گیزی سیستوْای اًذاسُ  
الشاهی است درس ٍ آسهایشگاُّوشهاى   

 2طزاحی اجشاء  -هحاسثات عذدی  3 طزاحی تِ کوک کاهپیَتز  1فیشیک پایِ  –علن هَاد  3 (NDT)ٍ آسهایشگاُ  هخزبتستْای غیز 

 مكاترونیکانتخابي تخصصي  دروس    :     6 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

هاشیي  دیٌاهیک 3 رتاتیک ٍ آسهایشگاُ  کٌتزل اتَهاتیک 3 همذهِ ای تزهکاتزًٍیک  

 
 3 (NDT)ٍ آسهایشگاُ  هخزبتستْای غیز

  1فیشیک پایِ   –علن هَاد 
 2+1 ٍ آسهایشگاُ هاشیٌْای کٌتزل عذدی

اخذ   –ى اتشار هاشیکارگاُ    -1هماٍهت هصالح
 الشاهی است درس ٍ آسهایشگاُّوشهاى 

 کٌتزل اتَهاتیک یا ّوشهاى    -1سیاالت  3 ًیَهاتیک ٍ آسهایشگاُسیستوْای ّیذرٍلیک ٍ  (یا ّوشهاى)کٌتزل اتَهاتیک  3 همذهِ ای تز پزداسش سیگٌال 

اخذ  – اتشار کارگاُ هاشیي – علن هَاد 2+1رٍشْای تَلیذ  کارگاُ -رٍشْای تَلیذ   
الشاهی است درس ٍ آسهایشگاُّوشهاى 

اخذ  –ارتعاشات هکاًیکی  -ریاضی هٌْذسی 2+1ٍ آس هایشگاُ سیستوْای اًذاسُ گیزی  
الشاهی است درس ٍ آسهایشگاُّوشهاى   

 کٌتزل اتَهاتیک 3 شثیِ ساسی سیستوْای دیٌاهیکی ٍ کٌتزل    
 



 
 

 انرشی و نیروگاهانتخابي تخصصي  دروس    :     7 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

 2تزهَدیٌاهیک  2 سَخت ٍ احتزاق  آس اًتمال حزارت یا ّوشهاى  -1اًتمال حزارت  2 2اًتمال حزارت  

 1اًتمال حزارت    -2تزهَدیٌاهیک  3 تتَرتیي گاس ٍ هَتَر ج هحاسثات عذدی    -2هکاًیک سیاالت 3 ای تز سیاالت هحاسثاتی همذهِ 

 آس اًتمال حزارت یا ّوشهاى 3 ّای حزارتی طزاحی هثذل  2هکاًیک سیاالت    -2تزهَدیٌاهیک  3 دیٌاهیک گاسّا 

 2تزهَدیٌاهیک  3 ّای اًزصی ساسی سیستن تْیٌِ   2هکاًیک سیاالت  3  تَرتَهاشیي 

 1اًتمال حزارت  1 آسهایشگاُ اًتمال حزارت  1اًتمال حزارت    -2ٍدیٌاهیک تزم 3 (ای حزارتی، آتی، ّستِ)ّا  ًیزٍگاُ 

 سیستمهای دینامیكي و كنترلانتخابي تخصصي  دروس    :    8 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

( یاّوشهاى) کٌتزل اتَهاتیک  3 رهکاتزًٍیکهمذهِ ای ب  کٌتزل اتَهاتیک  3 شثیِ ساسی سیستوْای دیٌاهیکی ٍ کٌتزل 

ٍ  سیستوْای اًذاسُ گیزی  
آس سیستوْای اًذاسُ گیزی 

اخذ  -ارتعاشات هکاًیکی -ریاضی هٌْذسی 1+2
 الشاهی است درس ٍ آسهایشگاُّوشهاى 

 
 2 همذهِ ای تز هیکزٍ پزٍسسَرّا

 1هثاًی تزق 

 1هثاًی تزق  2تیَ ایٌستزٍهٌت  همذهِ ای تز هاشیي دیٌاهیک  3رتاتیک ٍ آسهایشگاُ  

     کٌتزل اتَهاتیک یا ّوشهاى -1سیاالت  3سیستوْای ّیذرٍلیک ٍ ًیَهاتیک ٍ آسهایشگاُ  

 حرارت و سیاالتانتخابي تخصصي  دروس    :   9 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

 2هکاًیک سیاالت  3ّای اًتمال آب  سیستن  آس اًتمال حزارت یا ّوشهاى   -1اًتمال حزارت  2 2اًتمال حزارت  

 1اًتمال حزارت    -2تزهَدیٌاهیک  3 (ای حزارتی، آتی، ّستِ)ّا  ًیزٍگاُ  2هکاًیک سیاالت    -2تزهَدیٌاهیک  3 دیٌاهیک گاسّا 

کارگاُ تأسیسات یا ّوشهاى -1تمال حزارت اى 3 ّای تثزیذ ٍ سزدخاًِ طزاحی سیستن  2هکاًیک سیاالت  3  تَرتَهاشیي 

هحاسثات عذدی     -2هکاًیک سیاالت 3 ای تز سیاالت هحاسثاتی همذهِ  2تزهَدیٌاهیک  2 سَخت ٍ احتزاق 

 2تزهَدیٌاهیک   – 2سیاالت  3 ّای آتی هاشیي  آس اًتمال حزارت یا ّوشهاى 3 ّای حزارتی طزاحی هثذل 

 1اًتمال حزارت  1 آسهایشگاُ اًتمال حزارت آس هاشیٌْای حزارتی یاّوشهاى  -2هَدیٌاهیک تز 3 هَتَرّای احتزاق داخلی 

 2تزهَدیٌاهیک  1 ّای حزارتی آسهایشگاُ هاشیي ( یا ّوشهاى)کارگاُ تأسیسات   -1اًتمال حزارت  3 1ّای تَْیِ هطثَع طزاحی سیستن 

     2تزهَدیٌاهیک  1 کارگاُ تاسسات حزارتی ٍ تزٍدتی 

 تاسیساتانتخابي تخصصي  دروس    :   10 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

هحاسثات عذدی    -2سیاالت 3 ای تز سیاالت هحاسثاتی همذهِ  آس اًتمال حزارت یا ّوشهاى   -1اًتمال حزارت  2 2اًتمال حزارت  

 1اًتمال حزارت  1 آسهایشگاُ اًتمال حزارت ( یاّوشهاى)کارگاُ تأسیسات    -1ل حزارت اًتما 3 1ّای تَْیِ هطثَع طزاحی سیستن 

 2سیاالت  3ّای اًتمال آب  سیستن آس اًتمال حزارت یا ّوشهاى  3 ّای حزارتی طزاحی هثذل 

 2تزهَدیٌاهیک  1 یسات حزارتی ٍ تزٍدتیکارگاُ تاس ( یاّوشهاى)کارگاُ تأسیسات    -1اًتمال حزارت  3 ّای تثزیذ ٍ سزدخاًِ  طزاحی سیستن 

     2سیاالت  2 تأسیسات تْذاشتی 

 تخصصي اختیاری خودرو دروس    :   11 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

دیٌاهیک هاشیي  3طزاحی هکاًیشهْا  ارتعاشات هکاًیکی    -1طزاحی اجشاء  3 طزاحی شاسی خَدرٍ 

هاشیي دیٌاهیک  3رتاتیک ٍ آسهایشگاُ  آس هاشیٌْای حزارتی یاّوشهاى  -2تزهَدیٌاهیک  3 هَتَرّای احتزاق داخلی 

کٌتزل اتَهاتیک  3 شثیِ ساسی سیستوْای دیٌاهیکی ٍ کٌتزل آس اًتمال حزارت یا ّوشهاى    -1اًتمال حزارت  2 2اًتمال حزارت  

 2تزهَدیٌاهیک  2 سَخت ٍ احتزاق  2ت هکاًیک سیاال 2 یاتالاى ٍ رٍغٌکاری 

 هوافضاانتخابي تخصصي  دروس    :   12 جذول
پیشنیاز واحذ نام درس استاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

 2سیاالت    -2تزهَدیٌاهیک  3 دیٌاهیک گاسّا  1اًتمال حزارت   -2تزهَدیٌاهیک   3 تَرتیي گاس ٍ هَتَر جت 

 2تزهَدیٌاهیک  3 سَخت ٍ احتزاق تزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز   -2هماٍهت هصالح  3 یتحلیل ساسُ ّای َّای 

کٌتزل اتَهاتیک  3 شثیِ ساسی سیستوْای دیٌاهیکی ٍ کٌتزل  2هماٍهت هصالح  3 طزاحی ساسُ ّای َّایی  

 بیومكانیکانتخابي تخصصي  دروس    :   13 جذول
پیشنیاز واحذ رس نام داستاد پیشنیاز واحذ نام درس استاد 

دیٌاهیک  3 تیَ هکاًیک راُ رفتي  هحاسثات عذدی  -2طزاحی اجشاء  3 همذهِ ای تز اجشای هحذٍد 

هاشیي دیٌاهیک  3ٍ آسهایشگاُ   رتاتیک  1هثاًی تزق 2همذهِ ای تز تیَ ایٌستزٍهٌت  

ریاضیات هٌْذسی  3 ش سیگٌالهمذهِ ای تز پزداس  1هماٍهت هصالح -دیٌاهیک هاشیي  2آشٌایی تا تیَ هکاًیک  

 1هثاًی تزق  -2سیاالت 3 هذلساسی ٍشثیِ ساسی سیستوْای تیَلَصیکی شیوی عوَهی  3 همذهِ ای تز تیَ هَاد 

     1سیاالت   –هعادالت دیفزاًسیل –1فیشیک  3 هیکزٍسیاالت سیستیهمذهِ ای تز  

 


