
واحد عملیواحد نظرینوع درسنام درسکد درس

-2عمومیتاریخ اسالمیک درس از گرایش 

1-عمومی(1)تربیت بدنی

-3پایه(1)ریاضیات 528101

-3پایهشیمی عمومی528108

-2پایه(1)فیزیک 528104

1-پایه(1)آزمایشگاه فیزیک 528105

11تخصصی(1)نقشه کشی صنعتی 528127

21تخصصیزراعت عمومی528111

-2عمومیاخالق اسالمییک درس از گرایش 

-3عمومیزبان انگلیسی

-3پایه(2)ریاضیات 528102

-3تخصصیاستاتیک528116

-3تخصصیآمار مهندسی528113

11تخصصی(2)نقشه کشی صنعتی 528128

21پایهبرنامه نویسی رایانه528109

-2عمومیانقالب اسالمییک درس از گرایش 

21تخصصیماشین های کشاورزی عمومی528125

-2پایه(2)فیزیک 528106

1-پایه(2)آزمایشگاه فیزیک 528107

-3پایه(معادالت دیفرانسیل)3ریاضیات 528103

-3تخصصی(1)مقاومت مصالح 528119

-3تخصصیعلم مواد528124

-2عمومییک درس از آشنایی با منابع اسالمی

-2تخصصی(2)مقاومت مصالح 528120

1-تخصصی(2)آزمایشگاه مقاومت مصالح 528121

-2پایهمحاسبات عددی528110

-2تخصصی(1)مبانی مهندسی برق 528122

1-تخصصی(1)آزمایشگاه مبانی مهندسی برق528123

-3تخصصی(1)مکانیک سیاالت528117

1-عمومی(2)تربیت بدنی 

21تخصصیمبانی فیزیک و مکانیک خاک528138

6-تخصصیکارورزی528133
-2عمومیدانش خانواده و جمعیت

-3تخصصیترمودینامیک 528118

-3تخصصی(1)طراحی اجزاء ماشین 528126

1-تخصصیجوش کاری و ورق کاری528129

-3تخصصیریاضیات مهندسی528114

-3تخصصیدینامیک528115

-2عمومییک درس از گرایش مبانی نظری اسالم

-3عمومیزبان فارسی

-3تخصصی(2)طراحی اجزاء ماشین 528137

528131

528142

21تخصصیابزار اندازه گیری و کنترل

-2تخصصیطراحی ماشین های برداشت



-3تخصصیارتعاشات مکانیکی528136

1-تخصصیماشین ابزار و ابزارسازی528130

21تخصصیباغبانی عمومی528112

-2عمومیتاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  

-2تخصصیطراحی ماشین های کاشت و داشت528141

-2اختیاریزبان انگلیسی تخصصی528152

-2تخصصیطراحی ماشین های خاک ورزی528140

21تخصصیشناخت و کاربردسامانه هیدرولیک و پنوماتیک528143

-3اختیاریاصول و طراحی پمپ ها528162

-3تخصصیموتورهای درون سوز528134

1-تخصصیکارگاه موتورهای درون سوز528135

2عمومییک درس از گرایش مبانی نظری اسالم

-2تخصصیمدیریت و کنترل پروژه528132

21تخصصیمکانیک تراکتور528139

21اختیاریمهندسی تعمیر و نگهداری528153



پیش نیاز

-

-

-

-

-

(1)همزمان بافیزیک

-

-

-

-

(1)ریاضیات 

(1)،فیزیک(1)ریاضیات

(1)ریاضیات 

(1)نقشه کشی صنعتی 

(1)ریاضیات 

-          

-

(1)،فیزیک (1)ریاضیات

(2)همزمان با فیزیک 

(1)ریاضیات 

استاتیک

شیمی عمومی

-

(1)مقاومت مصالح 

(2)همزمان با مقاومت مصالح 

برنامه نویسی رایانه

(2)فیزیک 

(1)همزمان با مبانی مهندسی برق 

و استاتیک (3)ریاضیات 

(1)تربیت بدنی 

(1)مقاومت مصالح

تابستان سال دوم ، سوم و چهارم

-

،(1)مبانی مهندسی برق

(3)ریاضیات

(1)مکانیک سیاالت

(1)مقاومت مصالح- علم مواد

سال دوم و باالتر

(3)ریاضیات

(3)ریاضیات

-

،ماشین های(1)طراحی اجزاء

کشاورزی عمومی

-

(1)طراحی اجزاء ماشین



ریاضیات مهندسی،دینامیک

سال دوم و باالتر

-

-

، ماشین های کشاورزی عمومی(1)طراحی اجزاء

زبان خارجی

، مبانی فیزیک و مکانیک خاک، ماشین های کشاورزی عمومی(1)طراحی اجزاء

(1)مکانیک سیاالت

(1)مکانیک سیاالت

ترمودینامیک

همزمان با موتورهای درون سوز

-

موتورهای درون سوز

-


