
 

 

 واحد 111بعد از گذراندن :  2**   اخذ کارآموزی    واحد 56گذراندن  بعد از : 1*اخذ کارآموزی 

 نیمسال چهارم نیمسال سوم نیمسال دوم نیمسال اول

 

 نیمسال ششم نیمسال پنجم

 

 نیمسال هشتم نیمسال هفتم

 (3) 1یاضیر
 

 (3)  2یاضیر
 

 1 یاضیر پیشنیاز: 

 (3) یمهندس یاضیر
و معادالت  2 یاضیر پیشنیاز:

 لیفرانسید

 (3) 1سیاالت مکانیک  
و  لیفرانسیمعادالت د پیشنیاز:
 همزمان ای 1 کینامیترمود

 یهانیماش یمبان

 (3ی)کیالکتر
 رقب یمهندس یمبان پیشنیاز:

 (3)حرکت قطار کینامید
 یکیارتعاشات مکان پیشنیاز

 (3) یموتور احتراق داخل
و طراحی  2: ترمودینامیک پیشنیاز

 1اجزا 

 (2طراحی لکوموتیو)
ماشینهای الکتریکی و پیش نیاز: مبانی 

مورتورهای احتراق داخلی یا همزمان و کارگاه 
 لکوموتیو و همزمان

 (3) 1فیزیک 
 

 (3) 2 کیزیف
 1پیشنیاز: فیزیک

 (3) کینامید
و معادالت  کیاستات پیشنیاز: 

 همزمان ای لیفرانسید

 (2) 2مصالح  مقاومت
 1مقاومت مصالح  پیشنیاز :

 (3) انتقال حرارت
و  االتیس کیمکان پیشنیاز: 

 2 کینامیترمود

 (3)کیکنترل اتومات
 ای یکیارتعاشات مکان پیشنیاز

 همزمان

 (2) یآهن برقهرا
و مبانی ماشینهای  1: عالیم پیشنیاز

 الکتریکی

 (2طراحی سازه واگن)
 پیش نیاز: طراحی بوژی یا همزمان

 ینقشه کش

 1 یصنعت

(2) 
 
 

 (3) لیفرانسیمعادالت د
 

 یا همزمان 2ریاضی پیشنیاز: 

 (3) 1مقاومت مصالح 
 

 کیاستات پیشنیاز: 

 (2) یمحاسبات عدد
 وتریکامپ یسیبرنامه نو پیشنیاز:

 (3)  1 ءاجزا یطراح
 و مقاومت کینامید پیشنیاز:
همزمان و علم  ای 2مصالح 

 همزمان ایمواد 

 (3) 2اجزاء  یطراح
 1اجزاء  یطراح پیشنیاز:

 (3)ساخت  یتکنولوژ
 1مواد و طراحی اجزاء پیشنیاز: علم 

 (2) یبوژ یطراح
 یو طراح یکیارتعاشات مکان پیشنیاز:

 همزمان ایو 2اجزاء 

 یکاربرد یمیش

(2) 

 2یصنعت ینقشه کش

(1) 
 1پیشنیاز: نقشه کشی

 (3) 1 کینامیترمود
و معادالت  1 کیزیف پیشنیاز: 

 همزمان ای لیفرانسید

 (2) 2 کینامیترمود
 1کینامیترمود پیشنیاز: 

 (3) یکیارتعاشات مکان
و  یمهندس یاضیر پیشنیاز:

 کینامید

 (2) یاریدروس اخت

 
 (2) زبان تخصصی

 پیشنیاز: زبان عمومی 

 (3) ژهیو یلیر ینهایماش
 1اجزاء  یطراح پیشنیاز

 (1آشنایی با رشته)
 (3) کیاستات
و  1 یاضیر پیشنیاز: 
 1کیزیف

 (3) علم مواد
 ای یکاربرد یمیش پیشنیاز:

 همزمان

 (2) 1و ارتباطات  میعال
 برق یمهندس یمبان پیشنیاز:

 (3) خط یمهندس یمبان
 

 (4)دروس عمومی

 
 

 (4)دروس عمومی

 
 

 (2) ترمز یطراح
جزاء ا یو طراح االتیس کیمکان پیشنیاز

 همزمان ای 2

 (6) یدروس عموم

 وتریکامپ یسیبرنامه نو

(3) 
 1 یاضیر پیشنیاز: 

 (3) برق یمهندس یمبان
 2کیزیف پیشنیاز:

 (6) دروس عمومی
 

آزمایشگاه مبانی 

 (1مهندسی برق)
پیش نیاز: مبانی ماشین های 

 الکتریکی یا همزمان

 

 (1کارگاه واگن)

 
 

 

 (1کارگاه لکوموتیو)

 
 

 

 (2) یاریدروس اخت
 

 (2) یدروس عموم (1تربیت بدنی)
 (1)2آز فیزیک
 یا همزمان 2پیش نیاز: فیزیک 

 (1آز مکانیک سیاالت)
 نیاز: مکانیک سیاالت یا همزمانپیش 

 

 

 (1)1ورزش 
 پیش نیاز: تربیت بدنی

 

 (2) یاریدروس اخت
 (1آز دینامیک ارتعاشات)

 پیش نیاز: ارتعاشات

 
 (1کارگاه جوشکاری )

 
 (1کارگاه ماشین ابزار)

 (1آزمقاومت مصالح)
 یا همزمان 2پیش نیاز: مقاومت مصالح 

  
آز ترمودینامیک و انتقال 

 (1حرارت)
 پیش نیاز: انتقال حرارت یا همزمان

 (3پروژه تخصصی )
 واحد 111پیش نیاز: بعد از گذراندن 

 
 (1)1آز فیزیک 

 1پیش نیاز: فیزیک 
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