
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه

 ناپیوسته کارشناسی مقطغ خودرو مکانیک فناوری مهنذسی رشته 

 

 نوع درس نام درس تؼذاد واحذ پیشنیاز همنیاز

 نظری ػملی
  (2اًذیطِ اسالهی ) 2   

 

واحذ( 11ػمومی )  

 
 

 اًقالة اسالهی ایزاى 2   

 تبریخ تحلیلی صذر اسالم 2   

 تفسیز هَضَعی قزآى 2   

 تبریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالهی 2   

(2تزثیت ثذًی )   1    

  هذیزیت کست ٍ کبر ٍ ثْزُ ٍری 2   

واحذ( 6) مهارت های مشترک  

 
 اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ 2   

 تحلیل ّشیٌِ ٍ هٌفعت 2   

واحذ( 5) پایه هعبدالت دیفزاًسیل 3     

 هحبسجبت عذدی 2  هعبدالت دیفزاًسیل 

  هقبٍهت هصبلح 2   

 
واحذ( 15) اصلی  

 

 دیٌبهیک ٍ ارتعبضبت خَدرٍ 3  ریبضیبت هٌْذسی 

 تئَری حزکت خَدرٍ 2  دیٌبهیک ٍ ارتعبضبت خَدرٍ 

 ریبضیبت هٌْذسی 2  هعبدالت دیفزاًسیل 

 هکبًیک سیبالت 2   

 تزهَدیٌبهیک 2   

 طزاحی اجشاء هبضیي 2  هقبٍهت هصبلح 

  آضٌبیی ثب هَتَرّبی احتزاق داخلی 2  تزهَدیٌبهیک 

 

 

 

 

 

 

واحذ(  82)  تخصصی  

 

 

 

 

 کبرثزد الکتزًٍیک در خَدرٍ 2   

الکتزًٍیک در خَدرٍکبرثزد   آسهبیطگبُ کبرثزد الکتزًٍیک در خَدرٍ  1  

 کبرگبُ هبضیي اثشار  1  

 کبرگبُ هبضیي کبری قطعبت خَدرٍ  1 رٍضْبی تَلیذ 

 کبرثزد ًزم افشار در صٌعت خَدرٍ  1  

 تکٌَلَصی ّبی پیطزفتِ در خَدرٍ  2  کبرثزد الکتزًٍیک در خَدرٍ 

 کبرگبُ تکٌَلَصی ّبی پیطزفتِ در خَدرٍ   1  تکٌَلَصی ّبی پیطزفتِ در خَدرٍ 

 سثبى تخصصی خَدرٍ 2   

 کبرثزد ّیذرٍلیک در خَدرٍ 2   هکبًیک سیبالت

 آسهبیطگبُ ّیذرٍلیک در خَدرٍ  1  کبرثزد ّیذرٍلیک در خَدرٍ

 تکٌَلَصی سَخت ٍ سَخت رسبًی  2   

 کبرگبُ تکٌَلَصی سَخت ٍ سَخت رسبًی   1  تکٌَلَصی سَخت ٍ سَخت رسبًی 

تکٌَلَصی ّبی پیطزفتِ در  

 خَدرٍ 

 تئَری تست ّبی ًْبیی خَدرٍ 2 

 رٍضْبی تَلیذ 2  کبرگبُ هبضیي اثشار 

 کبرگبُ رٍضْبی تَلیذ  1  رٍضْبی تَلیذ

خَدرٍ کبرگبُ هعبیٌِ فٌی  1  تئَری تست ّبی ًْبیی خَدرٍ  

 پزٍصُ  3  

  کبرثیٌی  1 اًتخبة ٍاحذ در تزم اٍل

واحذ( 5)  کار در محیط  

 

(1کبرٍرسی )   2 پبیبى ًین سبل دٍم  

(2کبرٍرسی )   2 پبیبى دٍرُ  

  سزٍ هکبًیشم 2   

 اختیاری

 
 هصبلح هٌْذسی 2   

 هذیزیت ٍ اقتصبد صٌعتی 2   



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه

 ناپیوسته کارشناسی مقطغ خودرو مکانیک فناوری مهنذسی رشته 

 
 

 نوع درس نام درس تؼذاد واحذ نام درس تؼذاد واحذ

 نظری ػملی نظری ػملی

  تکٌَلَصی سَخت رسبًی  2  تزهَدیٌبهیک  2 
 استبتیک ٍ هقبٍهت هصبلح 3  هکبًیک سیبالت  2  جبرانی

 تکٌَلَصی هَلذ قذرت 2  تکٌَلَصی اًتقبل قذرت 2 

 ی خَدرٍ تکٌَلَصی ضبسی ٍ ثذًِ 2  ریبضی 3 

 

 ٍاحذ درٍس اصلی، 15ٍاحذ درٍس پبیِ،  5ٍاحذ درٍس عوَهی،  9داًطجَیبى هحتزم هَظف اًذ،  -

 ٍاحذ درٍس آهَسش در هحیط کبر کِ 5ٍاحذ درٍس هْبرتْبی هطتزک،  6ٍاحذ درٍس تخصصی، 22

 ٍاحذ هی گزدد را در هذت تحصیل خَد ثگذراًٌذ. 62جوعب  

درصَرت ًگذراًذى در  خبًَادُ( ٍجوعیت)ًٌظین خبًَادُ داًص اهبم)رُ(، ٍصبیبی کزین، قزآى رٍخَاًی ثب آضٌبیی درٍس -

 هقبطع قجلی ثبیذ اخذ ضَد.

 رعبیت پیص ًیبس ٍ ّن ًیبس الشاهی ثَدُ ٍ هسئَلیت عذم رعبیت آى ثِ عْذُ داًطجَ هی ثبضذ. -

ة تعذاد ٍاحذّبی درس ٍاحذ درسی ) ثب احتسب 16داًطجَیبًی کِ درس کبرآهَسی اخذ هی ًوبیٌذ، ًوی تَاًٌذ ثیص اس  -

 کبرآهَسی( اخذ ًوبیٌذ هگز ایٌکِ تزم آخز ثبضٌذ.

 

 




