
 دانشگاه پیام نور
 رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربرديارشد  برنامه ارائه دروس کارشناسی

  95-96لی یسال تحص
 131511کدرشته

 ترم اول 

 
 ترم دوم

 نوع درس نیاز پیش واحد عملی واحد نظري ام درسن کد درس ردیف

 اصلی یا همزمان 1ریاضیات پیشرفته   3 محاسبات عددي پیشرفته 1315024 1

 تخصصی   3 *یک درس تخصصی  2

 تخصصی   3 *یک درس تخصصی  3

   9 جمع واحد  

 
 
 
 
 
 

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نوع درس نیاز پیش واحد عملی نظري

 اصلی   3 مقاومت مصالح پیشرفته 1315027 1

 اصلی یا همزمان 1ریاضیات پیشرفته   3 1هاي پیوسته  مکانیک محیط 1315028 2

 اصلی   3 1ریاضیات پیشرفته  1315029 3

   9 جمع واحد  

 معاونت آموزشي و سنجش

www*pnueb*com

اول 95-96



 دانشگاه پیام نور
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  95-96لی یسال تحص
 131511کدرشته

 ترم سوم
 نوع درس نیاز پیش واحد عملی واحد نظري نام درس کد درس ردیف

 تخصصی   3 *یک درس تخصصی  1

 تخصصی   3 *یک درس تخصصی  2

 سمینار   2 سمینار 1315101 3

   8 حداقل واحدجمع   
 1انتخاب یک درس از جدول *
 

 ترم چهارم (فقط مخصوص دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی)
 نوع درس نیاز پیش واحد عملی واحد نظري نام درس کد درس ردیف

 پایان نامه  6  ان نامهپای 1111297 1

   6 جمع واحد  
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 وه آموزش محور)یان شیترم چهارم (مخصوص دانشجو

 نوع درس نیاز پیش واحد عملی واحد نظري نام درس کد درس ردیف

 سمینار   2 ** تتبع نظري) (تحقیق وسمینار 1315109 1

 تخصصی   2 ***انتخابی -یک درس تخصصی  2

 تخصصی   2 *** یانتخاب -یک درس تخصصی  3

   6 جمع واحد  
 .شود گذرانده و اخذ ، چهارم یا سوم ترم در تواند می نیازها پیش رعایت با )نظري تتبع و تحقیقسمینار ( درس**
 2انتخاب یک درس از جدول ***
 

 دروس تخصصی -1 جدول

واحد  نام درس کد درس ردیف
 نظري

واحد 
 نیاز پیش عملی

 (جبرانی) 2طراحی اجزاء -(جبرانی) 2مقاومت مصالح   3 طعات مکانیکیطراحی بهینه ق 1315113 1

 یا همزمان 1ریاضیات پیشرفته   3 دینامیک پیشرفته 1315041 2

 دینامیک پیشرفته  3 طراحی مکانیزم هاي پیشرفته 1315114 3

 1ریاضیات پیشرفته   3 1محدود  روش اجزاء 1315112 4

 هاي پیشرفته یا همزمان طراحی مکانیزم  3 رباتیک: سینماتیک و دینامیک 1315117 5

 (جبرانی) 2طراحی اجزاء   3 طراحی اجزاء پیشرفته 1315110 6

 1همزمان با ریاضیات پیشرفته   3 هاي ممتد ارتعاشات سیستم -ارتعاشات پیشرفته 1315080 7

 1یاضیات پیشرفته ر  3 ارتعاشات اتفاقی -ارتعاشات پیشرفته 1315102 8

 اتوماتیک (جبرانی)کنترل   3 کنترل خودکار پیشرفته 1315103 9
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1ریاضیات پیشرفته   3 سیستم هاي دینامیکی 1315098 10  

 ---  3 مباحث منتخب در طراحی کاربردي 1315300 11

 ---  3 تئوري ورقها و پوسته ها 1315301 12

 1هاي پیوسته  مکانیک محیط  3 االستیسیته 1315302 13

 االستیسیته  3 پالستیسیته 1315303 14

 42جمع واحد : 

 
 انتخابی دانشجویان شیوه آموزش محور–دروس تخصصی -2جدول 

 
 نوع درس نیاز پیش واحد عملی واحد نظري نام درس کد درس ردیف

 تخصصی -----  2 اي سینماتیک، اتصاالت میله 1315118 1

 تخصصی -----  2 سیستمهاي مکانیکی آنالیز مودال در 1315100 2

 تخصصی 1ریاضیات پیشرفته   2 خزش، خستگی و شکست 1315199 3

 تخصصی 1ریاضیات پیشرفته   2 هیدرودینامیک روغنکاري 1315200 4

   8 جمع واحد  
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 ****مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور وپژوهش محور دروس جبرانی -3 جدول
 واحد عملی واحد نظري درسنام  کد درس ردیف

  3 2طراحی اجزاء  1315126 1

  2 2مقاومت مصالح  1315020 2

  3 کنترل اتوماتیک 1319047 3

  4 دینامیک 1315013 4

 12 جمع واحد  
 هاي مختلف در صورت گذراندن دروس جبرانی در دوره کارشناسی نیاز به گذراندن دوباره آن ندارند. دانشجویان رشته****
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