
 برنامه تحصیلی مهندسی مکانیک چارت 

 دانشگاه لرستان
 

 

 واحد( 18اول )نیمسال 

 پیشنیاز)پ(/همنیاز)ه( نوع درس واحد نام درس

 - پایه 3 1 عمومی ریاضی

 - پایه 3 1فیزیک 

 1ه: فیزیک  پایه 1 1آزمایشگاه فیزیک 

 - عمومی 3 زبان عمومی

 - پایه 3 شیمی عمومی

 - اصلی 2 1صنعتی نقشه کشی 

 - عمومی 2 1 اسالمی اندیشه

 - عمومی 1 1تربیت بدنی 

 

 واحد( 18) دوم نیمسال

 پیشنیاز)پ(/همنیاز)ه( نوع درس واحد نام درس

 1پ: ریاضی عمومی پایه 3 2ریاضی عمومی 

  1پ: فیزیک  پایه 3 2فیزیک 

 2فیزیک ه:  پایه 1 2آزمایشگاه فیزیک 

 1پ: اندیشه اسالمی  عمومی 2 2اسالمی اندیشه 

 1و ریاضی عمومی  1پ: فیزیک  اصلی 3 استاتیک

  1 پ: ریاضی عمومی  پایه 3 (Cمبانی برنامه نویسی )

 1پ: ریاضی  پایه 3 معادالت دیفرانسیل

 

 واحد( 17) سومنیمسال 

 پیشنیاز)پ(/همنیاز)ه( نوع درس واحد درس

 1پ: نقشه کشی صنعتی  تخصصی الزامی 2 2نقشه کشی صنعتی 

 پ: شیمی عمومی اصلی 3 علم مواد 

 پ: استاتیک اصلی 3 1مقاومت مصالح  

 پ: استاتیک  اصلی 4 دینامیک 

 - عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن

 ( Cپ: برنامه نویسی ) پایه 2 محاسبات عددی 

 1پ: تربیت بدنی  عمومی 1 2تربیت بدنی 
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 واحد( 17) چهارمنیمسال 

 پیشنیاز)پ(/همنیاز)ه( نوع درس واحد درس

 - کارگاه 1 کارگاه اتومکانیک 

 1پ: معادالت دیفرانسیل و فیزیک  اصلی 3 1ترمودینامیک 

 و دینامیک پ: معادالت دیفرانسیل اصلی 3 1مکانیک سیاالت 

 1پ: مقاومت مصالح  اصلی 2  2 مقاومت مصالح 

 و معادالت دیفرانسیل 2پ: ریاضی عمومی  اصلی 3 ریاضی مهندسی

 1مقاومت مصالح دینامیک و پ: اصلی 3 1طراحی اجزا 

 - عمومی 2 انقالب اسالمی

 

 واحد( 18نیمسال پنجم )

 پیشنیاز)پ(/همنیاز)ه( نوع درس واحد درس

 1مکانیک سیاالت و  1پ: ترمودینامیک  اصلی 3 2ترمودینامیک 

  1پ: مکانیک سیاالت  اصلی 3 2مکانیک سیاالت 

  2 پ: فیزیک اصلی 3 1مبانی مهندسی برق 

 ریاضی مهندسیدینامیک و پ:  اصلی 3 مکانیکی ارتعاشات

  1طراحی اجزا پ:  اصلی 3 2طراحی اجزا 

  2مقاومت مصالح پ:  اصلی 1 آزمایشگاه مقاومت مصالح

 - عمومی 0  تنظیم خانواده و جمعیت

 - عمومی 2 اخالق اسالمی

 

 واحد( 5/02) ششمنیمسال 

 پیشنیاز)پ(/همنیاز)ه( نوع درس واحد درس

 2ه: مکانیک سیاالت  یا 1پ: ترمودینامیک  اصلی 3 1انتقال حرارت 

 ارتعاشاتپ:  اصلی 3 کنترل اتوماتیک

 1مبانی مهندسی برق پ:  اصلی 3 2مبانی مهندسی برق 

 پ: دینامیک اصلی 3 دینامیک ماشین

 2پ: ترمودینامیک  اصلی 1 ترمودینامیکآزمایشگاه 

 2 مکانیک سیاالتپ:  اصلی 1 سیاالتمکانیک آزمایشگاه 

 - عمومی 3 ادبیات فارسی

 پ: علم مواد تخصصی الزامی 3 روشهای تولید و کارگاه

 کارآموزی 5/0 1کارآموزی 
 ساعت 131عملی و نظری حداقل 

 واحد قبولی 15پ: گذراندن حداقل 
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 واحد( 18) یمسال هفتمن

 پیشنیاز)پ(/همنیاز)ه( نوع درس واحد درس

 - کارگاه 1 کارگاه ماشین ابزار

 انتخابی 3 2انتقال حرارت 
و  1پ: انتقال حرارت 

 آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه دینامیک و 

 ارتعاشات
 اصلی 1

 پ: ارتعاشات و دینامیک ماشین

 یا همزمان

 اصلی 1 آزمایشگاه مبانی برق
یا  2مبانی مهندسی برق پ: 

 همزمان

 قبولیواحد  105حداقل  پروژه 3 پروژه تخصصی

 - عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 پ: زبان خارجی تخصصی الزامی 2 زبان تخصصی مکانیک

 1پ: کارآموزی  تخصصی الزامی 2 مدیریت و کنترل پروژه

  انتخابی 3 انتخابیدرس 

 

 واحد( 5/13نیمسال هشتم )                                                                    

 پیشنیاز)پ(/همنیاز)ه( نوع درس واحد درس

جوشکاری و کارگاه 

 ورقکاری
 - کارگاه 1

ای بر سیاالت مقدمه

 محاسباتی
 و محاسبات عددی 2پ: مکانیک سیاالت  تخصصی الزامی 3

 2و مکانیک سیاالت  2پ: ترمودینامیک  انتخابی 3 دینامیک گازها

 2پ: مقاومت مصالح انتخابی 3 3مقاومت مصالح 

  انتخابی 3 انتخابیدرس 

 کارآموزی 5/0 2کارآموزی 
 ساعت 131عملی و نظری حداقل 

 1پ: کارآموزی 

 

 واحد دروس 

 20 عمومی

 11 اصلی

 25 پایه

 7 و کارآموزی و پروژه کارگاه

 15 انتخابیتخصصی 

 12 تخصصی الزامی

 140 مجموع



  واحد از سبد دروس تخصصی انتخابی، بسته به  15دروس تخصصی انتخابی در مجموع

سیاالت و جامدات ارائه خواهند شد و دروس مشخص دو گرایش در تخصص اساتید 

 .هستندشده برای این بخش پیشنهادی بوده و قابل تغییر 

 

 

  

 




