
 دانشـگـاه صنعـتي اميـر كبيـر
  جدول تطبيق واحدهاي فارغ التحصيلي 

  به بعد) 99كارشناسي رشتة مهندسي ساخت و توليد (از ورودي  
 نـام و نـام خانوادگي:

 شـمـارة دانشجوئي:
 ٨نيمسال  ٧نيمسال  ۶نيمسال  ۵نيمسال  ۴نيمسال  ٣نيمسال ٢نيمسال  ١نيمسال   

  )3( 1رياضي     
1011053  

  )3( 2رياضي   
1011103  
  1پ/رياضي 

معادالت ديفرانسيل   
)3(  

1011253  
  2پ يا ه/رياضي 

  )3رياضيات مهندسي (  
  1011713ا  2653543ِ

  2پ/معادالت و رياضي 

  )3ارتعاشات مكانيكي (  
2605363  

و رياضيات  1پ/ديناميك 
  مهندسي

اصول طراحي سيستمهاي   
هيدروليك و نيوماتيك 

)3(  
و مباني برق  1 پ/سياالت

  و الكترونيك

  )2محاسبات عددي (  
1011402  

  پ/برنامه نويسي
  پ يا ه/معادالت

انتخاب مواد مهندسي در   
  )2طراحي و ساخت (

  پ/متالورژي يا علم مواد 
  2پ يا ه/اجزا 

آشنايي با مهندسي     
  )2مكانيك (

2612132  

  )3استاتيك (  
1091063  

و آشنايي  1پ/رياضي 
  با مهندسي مكانيك

  )3ديناميك (  
1091073  

  پ يا ه/معادالت
  پ/استاتيك

  )3( 1مكانيك سياالت   
1091083  

  و معادالت 1پ/ديناميك 
  1پ يا ه/ترموديناميك 

  )3( 1تقال حرارت نا  
2635382  

و  1پ/ترموديناميك 
  1سياالت 

آمار و احتماالت مهندسي   
)2(  

2631202  
  1پ/رياضي 

  )2طراحي قالب پرس (  
2636382  

و  2، مقاومت 1پ/اجزا 
  طراحي قيد و بند

كارگاه ساخت قالب ها و   
  )1قيود (

پ/طراحي قيد و بند و 
  طراحي قالب پرس

  )2( 1نقشه كشي     
2010712  

  )2( 2ه كشينقش  
2010722  

  1پ/نقشه كشي 

  )3( 1مقاومت مصالح   
2605033  
  پ/استاتيك

  )3مكانيك برش فلزات (  
پ/فيزيك اندازه گيري و 

  1مقاومت 
پ يا ه/متلورژي يا علم 

  مواد
  ه/كارگاه برش فلزات

  )3( 1طراحي اجزا   
2605213  

و ديناميك  1پ/مقاومت 
1  

پ يا ه/متالورژي يا علم 
  مواد

  )2جوشكاري ( تكنولورژي  
2633291  

  پ/متالورژي يا علم مواد
  1پ يا ه/انتقال حرارت 

كارگاه تخصصي   
  )1جوشكاري و بازرسي (

2633291  
پ يا ه/ تكنولوژي 

  جوشكاري

  )3تخصصي اختياري (  

  )3شيمي عمومي (    
1031103  

فيزيك اندازه گيري   
)2(  

  )3متالورژي (  
2636163  

  پ/شيمي عمومي
  1پ يا ه/مقاومت 

  )1آز مقاومت (  
2602031  

  2پ يا ه/مقاومت 

  CAD/CNC/CAM 
)3(  

  پ/مكانيك برش فلزات
و آز  CNCه/كارگاه 

CAD/CAM 

  )3( 2طراحي اجزا   
2605243  

و نقشه  1پ/طراحي 
  2كشي 

كارگاه طراحي و ساخت   
  )1اجزا ماشين (

پ/كارگاه برش فلزات و 
  2اجزا 

  )2( اختياري تخصصي  

  )3برنامه نويسي (    
1022023  

 گيريآز فيزيك اندازه  
)1(  

پ يا ه/فيزيك اندازه 
  گيري

  )3( 1ترموديناميك   
2605093  

  ه/معادالتپ يا 

  )2( 2مقاومت مصالح   
2605272  
  1پ/مقاومت 

  )CNC )1كارگاه   
2633181  

 ه/
CAD/CNC/CAM  

 

فرايندهاي الكتروفيزيكي   
)2(  

پ/طراحي و ساخت به 
كمك كامپيوتر و مباني 

  برق و الكترونيك

يا  2تخصصي انتخابي (  
1(  

  )2( اختياري تخصصي  

  )1تربيت بدني (    
1061021  

)3( 2فيزيك     
1021353  

  )1كارگاه ريخته گري (  
2013731  

پ يا ه/متالورژي يا علم 
  مواد

برق و الكترونيك مباني   
)3(  

  2پ/فيزيك 

  )CAD/CAM )1آز   
2633561  

  CAD/CNC/CAMه/

  )2( اختياري تخصصي    )2تخصصي اختياري (    )3 يا 2( انتخابي تخصصي  

  )1( 2آزفيزيك    )3فارسي(    
2پ يا ه/فيزيك   

 )2( 2 انگليسي زبان  
1061032  

آز متالورژي و عمليات   
  )1حرارتي (

2632551  
  پ/متالورژي يا علم مواد

  )2طراحي قيد و بند (  
2636362  

پ/مكانيك برش فلزات و 
  كارگاه برش فلزات

  )3پروژه (    )2( عمومي  
2647520  

پ/آشنايي با مهندسي 
  مكانيك

  )2( اختياري تخصصي  

)1( 1انگليسي  زبان          
1061021  

  )1ك.برش فلزات (      
  ه/مكانيك برش فلزات

  )2( عمومي    )2( اختياري تخصصي        )1( 2تربيت بدني   

      )2( عمومي        )2( عمومي    )2( عمومي        )2( عمومي        
  16    17يا   16    17يا  16    19    19    18    18    17    
    کیمکان یبا مھندس ییآشنا پ/ - ۶تابستان بعد از ترم  –) ١کارآموزی (  


