
 (79شهریور: ویرایش)                                            دماوند                          –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                          041 مجموع واحدها
                                                                                                                                                                                      انرژی يمهندس رشته                                                                                                                                               

 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  14 3 پایه 2ریاضی عمومی  771411 ----  14 3 پایه 7ریاضی عمومی  771411

 7فيزیك   14 3 پایه 2فيزیك  771471 ----  14 3 پایه 7فيزیك  771477

 شيمی عمومی 32  7 پایه آز شيمی عمومی 771111 ----  14 3 پایه شيمی عمومی 771414

 7ریاضی عمومی   14 3 پایه يلمعادالت دیفرانس 771421 ----  14 3 عمومی عمومیزبان  132117

 7ریاضی عمومی  -7فيزیك   14 3 تخصصی استاتيك 771117 ----  14 3 عمومی فارسی 132114

 7ریاضی عمومی   14 3 پایه مبانی برنامه سازی کامپيوتر 771474 ----  32 2 عمومی 7اندیشه اسالمی  137177

 7فيزیك  32  7 پایه 7فيزیك  آز 771422 ---- 32  7 عملی تربيت بدنی 121117

 7اندیشه اسالمی   32 2 عمومی 2اندیشه اسالمی  137172       

 71 جمع واحدها  74جمع واحدها 

  

 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

 اعات كالسس
 نظری        عملي

 نياز دروس پيش

 -7ترمودیناميك مهندسی   14 3 اصلی انتقال حرارت 771111 مبانی برنامه سازی کامپيوتر  32 2 پایه محاسبات عددی 771471
 هم نياز با مکانيك سياالت

 ------  14 3 پایه مبانی اقتصاد 771111 2فيزیك  32  7 پایه 2آزفيزیك  771424

 آمار و احتماالت مهندسی 771112
 پایه

 آز مکانيك سياالت 771114 7ریاضی عمومی   14 3
 اصلی

 مکانيك سياالت 32  7

 2ریاضی  -2فيزیك   14 3 اصلی 7 سيستم های انرژی الکتریکی 771111 معادالت دیفرانسيل -استاتيك  14 3 اصلی مکانيك سياالت 771113

 شيمی عمومی -استاتيك  14 3 اصلی مقاومت مصالح و علم مواد 771171 2ریاضی عمومی  -معادالت دیفرانسيل  14 3 اصلی ریاضی مهندسی 771111

 ریاضی مهندسی  14 3 اصلی برنامه ریزی ریاضی 771177 ------ 32 71 2 اصلی نقشه کشی صنعتی 771412

  14 3 اصلی 2ترمودیناميك مهندسی  771172 7یك فيز –معادالت دیفرانسيل   14 3 اصلی 7ترمودیناميك مهندسی  771114
 -مکانيك سياالت

 7ترمودیناميك مهندسی 

        ------  32 2 عمومی فلسفه اخالق 137127

 71جمع واحدها  71جمع واحدها 

 توضيحات:
   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  .7

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          (79شهریور: ویرایش)                                                                         دماوند         – موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                      041 مجموع واحدها

                                   انرژی يمهندس رشته                                                                                                                                      
 ترم  ششم  ترم پنجم

 نوع درس نام درس كددرس
تعداد 

 احد  و
 ساعات كالس

 نظری        عملي
 نوع درس نام درس كد درس نياز دروس پيش

تعداد 
 واحد

 ساعات كالس
 ظری        عملين

 نياز دروس پيش

 زبان تخصصی 771173
 اصلی

 مبانی انتگراسيون فرآیند 771121 عمومیزبان   32 2
 اصلی

3 
14 

 
 -2ترمودیناميك مهندسی 

انتقال  –مکانيك سياالت
 حرارتی

  14 3 اصلی مبانی انرژی های تجدیدپذیر 771127 انتقال حرارت 32  7 اصلی آز انتقال حرارت 771171
مبانی تحليل سيستم های 

 انرژی 

 2سيستم های انرژی الکتریکی  771174
 اصلی

 اصول کار نيروگاه های حرارتی 771122 7سيستم های انرژی الکتریکی   14 3
 اصلی

3 
14 

 
مبانی تحليل سيستم های 

 انرژی 

771171 
آز سيستم های انرژی 

 الکتریکی
 771123 7سيستم های انرژی الکتریکی  32  7 اصلی

 کنترل
 

 7ریاضی  -2فيزیك   14 3 اصلی

771171 
 اقتصادسنجی

 اصول کار نيروگاه های آبی 771121 مبانی اقتصاد  14 3 پایه 
 

 اختياری-اصلی
3 

14 
 تبدیل انرژی 

771174 
مبانی تحليل سيستم های 

 انرژی
 2ترمودیناميك مهندسی   14 3 اصلی

121112 
 

 7ورزش 
 

 عمومی
 
7 

 
 

 
32 

 
------ 

771171 
 تبدیل انرژی

 
 2ترمودیناميك مهندسی   14 3 اصلی

 ----  32 2 عمومی اسالمی و تمدن تاریخ فرهنگ 137117

 71جمع واحدها  74جمع واحدها 

  

 ترم هشتم ترم هفتم

 نوع درس نام درس كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات كالس

 نظری        عملي
 وع درسن نام درس كد درس نياز دروس پيش

تعداد 
 واحد

 ساعات كالس
 نظری        عملي

 نياز دروس پيش

 مميزی انرژی 32  7 اصلی آز مميزی انرژی 771137 مبانی تحليل سيستم های انرژی  14 3 اصلی مميزی انرژی 771124

  14 3 اصلی اقتصاد انرژی 771132 تبدیل انرژی  14 3 اختياری-اصلی مبانی انرژی هسته ای 771121
مبانی تحليل سيستم های 

 انرژی

  14 3 اصلی آثار زیست محيطی انرژی 771133 تبدیل انرژی  14 3 اختياری-اصلی انرژی خورشيدی 771121
مبانی تحليل سيستم های 

 انرژی

 اختياری-اصلی انرژی باد  771124
3 

 
 ورشيدیانرژی خ 32  7 اختياری-اصلی آز سيستم های خورشيدی 771131 تبدیل انرژی  14

 ----  32 2 عمومی دانش خانواده و جعيت 111117 واحد 41بعد از گذراندن    7  کارآموزی 771121

 2 عمومی تفسير موضوعی قرآن 137147
 

 واحد 711بعد از طی    3  پروژه 771134 --------  32

 --------  32 2 عمومی آشنایی با قانون اساسی 137132  32  7  آز کنترل 771131

 74جمع واحدها   71جمع واحدها 

 


