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 ترم دوم  ترم اول

تعداد  نوع درس نام درس كددرس

 احد  و

 ساعات كالس

 نظری        عملي

تعداد  نوع درس نام درس كد درس نياز دروس پيش

 واحد

 كالسساعات 

 ظری     عملين

 نياز دروس پيش

 7ریاضی عمومی   3 پایه 2ریاضی عمومی   ----   3 پایه 7ریاضی عمومی  771411

 7فيزیك    3 پایه 2فيزیك   ----   3 پایه 7فيزیك  771471

 شيمی عمومی   7 پایه آز شيمی عمومی  ----   3 پایه شيمی عمومی 771472

 7ریاضی عمومی    3 پایه معادالت دیفرانسيل  ----   3 عمومی عمومیزبان  132237

 7ریاضی  -7فيزیك    3 تخصصی استاتيك  ----   3 عمومی یفارس 

 7ریاضی عمومی    3 پایه زی کامپيوترسامبانی برنامه   ----   2 عمومی 7اندیشه اسالمی  

 7فيزیك    7 پایه 7آز فيزیك   ----   7 عملی تربيت بدنی 

 7اندیشه اسالمی    2 عمومی 2اندیشه اسالمی         

 71 جمع واحدها  71دها جمع واح

  

 ترم چهارم ترم سوم

 نوع درس نام درس كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات كالس

 نظری        عملي
 نوع درس نام درس كد درس نياز دروس پيش

تعداد 
 واحد

 ساعات كالس
 نظری        عملي

 نياز دروس پيش

 7ترمودیناميك مهندسی    3 تخصصی تقال حرارتان  مبانی برنامه سازی کامپيوتر   2 پایه محاسبات عددی 

 ------   3 پایه مبانی اقتصاد  2فيزیك    7 پایه 2آزفيزیك  

 آمار و احتماالت مهندسی 
 پایه

 آز مکانيك سياالت  7ریاضی عمومی    3
 تخصصی

 مکانيك سياالت   7

 2ریاضی  -2فيزیك    3 تخصصی 7 ی انرژی الکتریکیسيستم ها  معادالت دیفرانسيل -استاتيك   3 تخصصی مکانيك سياالت 

 شيمی عمومی -استاتيك   3 تخصصی مقاومت مصالح و علم مواد  2ریاضی عمومی  -معادالت دیفرانسيل   3 تخصصی ریاضی مهندسی 

 ریاضی مهندسی   3 تخصصی برنامه ریزی ریاضی  ------   2 تخصصی نقشه کشی صنعتی 

   3 تخصصی 2ترمودیناميك مهندسی   7فيزیك  –معادالت دیفرانسيل    3 تخصصی 7ی ترمودیناميك مهندس 
 -مکانيك سياالت

 7ترمودیناميك مهندسی 

        ------   2 عمومی فلسفه اخالق 

 71جمع واحدها  71جمع واحدها 

 توضيحات:
 نظر گرفته شده است ، لذا با افزایش ساعات تشکيل کالس شهریه آن نيز از دانشجو  اخذ خواهد شد.برای هریك از دروس ستاره دار در جدول یك ساعت ) یك واحد( حل تمرین در .7
   واحد زبان پيش دانشگاهی اخذ و بگذرانند. 1با تشخيص آموزش از حدنصاب علمی الزم برای اخذ درس زبان عمومی برخوردار نيستند، باید قبل از این درس . دانشجویانی که  .2
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                                   انرژی يمهندس رشته                                                                                                                                      
 ترم  ششم  ترم پنجم

 ع درسنو نام درس كددرس
تعداد 

 احد  و
 ساعات كالس

 نظری        عملي
 نوع درس نام درس كد درس نياز دروس پيش

تعداد 
 واحد

 ساعات كالس
 نظری        عملي

 نياز دروس پيش

 کنترل   7 تخصصی آز کنترل  زبان خارجی   2 تخصصی زبان تخصصی 

 آز انتقال حرارت 
 تخصصی

 ون فرآیندمبانی انتگراسي  انتقال حرارت   7
 تخصصی

3   
 -2ترمودیناميك مهندسی 

انتقال  –االتيمکانيك س
 حرارتی

   3 تخصصی مبانی انرژی های تجدیدپذیر  7سيستم های انرژی الکتریکی    3 تخصصی 2سيستم های انرژی الکتریکی  
مبانی تحليل سيستم های 

 انرژی 

 آز سيستم های انرژی الکتریکی 
 تخصصی

   3 اختياری اصول کار نيروگاه های حرارتی  7رژی الکتریکی سيستم های ان   7
مبانی تحليل سيستم های 

 انرژی 

 
 اقتصادسنجی

  مبانی اقتصاد   3 پایه 
 کنترل
 

 7ریاضی  -2فيزیك    3 تخصصی

 2ترمودیناميك مهندسی    3 تخصصی مبانی تحليل سيستم های انرژی 
 اصول کار نيروگاه های آبی 

 

 تبدیل انرژی   3 اختياری
 

 تبدیل انرژی
 

 2ترمودیناميك مهندسی    3 تخصصی

 ------   7 عمومی 7ورزش   ----   2 عمومی تاریخ فرهنگ اسالمی 

 71جمع واحدها  71جمع واحدها 

  

 ترم هشتم ترم هفتم

 نام درس كد درس
نوع 

 درس

تعداد 

 واحد

 ساعات كالس

 نظری        عملي
 نوع درس نام درس كد درس نياز دروس پيش

تعداد 
 واحد

 ساعات كالس
 نظری        عملي

 نياز دروس پيش

 مميزی انرژی   7 تخصصی آز مميزی انرژی  مبانی تحليل سيستم های انرژی   3 تخصصی مميزی انرژی 

   3 تخصصی اقتصاد انرژی  تبدیل انرژی   3 اختياری مبانی انرژی هسته ای 
سيستم های  مبانی تحليل

 انرژی

 انرژی خورشيدی 
 اختياری

   3 تخصصی آثار زیست محيطی انرژی  تبدیل انرژی   3
مبانی تحليل سيستم های 

 انرژی

 انرژی باد  
 3 اختياری

 
 انرژی خورشيدی   7 اختياری آز سيستم های خورشيدی  تبدیل انرژی  

 ----   2 عمومی دانش خانواده و جعيت  -----   7  کارآموزی 

 2 عمومی تفسير موضوعی قرآن 
 

 -----   3  پروژه  --------  

 --------   2 عمومی آشنایی با قانون اساسی        

 73جمع واحدها   74جمع واحدها 

 


