
  مدیر گروه مکانیک -محمدرضا فوده                                                                    .                                      ھای آن اخذ نمودتوان بجای درس انقالب اسالمی و ریشھدرس آشنایی با قانون اساسی را می*            

مع
 ج

 
یسازقالب -برنامھ درسی رشتھ کارشناسی ناپیوستھ ساخت وتولید  

موسسھ آموزش عالی دانش پژوھان   
 

٩٤مربوط بھ دانشجویان ورودی سال   
)با مدرک کاردانی قالب سازی و ماشین ابزار(  

صیلی
 ترم تح

١٩ 

خواص فیزیکی و  ایمنی و بھداشت
 مکانیکی مواد و آز

اندازه گیریسیستمھای  جوشکاری و کارگاه )٢(مقاومت مصالح آمار و احتماالت مھندسی  )٢(ریاضی عمومی  انقالب اسالمی و  
*ریشھ ھای آن  اول 

اصلی-٢ ندارد:ز  اصلی-٣  ندارد:ز  اصلی-٢  ندارد:ز  اصلی-٢  ندارد:ز  پایھ-٣  ندارد:ز  اصلی-٢   
ریاضی:ه  

)٢(عمومی  
پایھ-٣ ندارد:ز  عمومی-٢  ندارد:ز   

روز  نھم روز امتحان چھارم
روز  دوازدھم روز امتحان یازدھم روز امتحان اول روز امتحان ھفتم روز امتحان چھاردھم روز امتحان پنجم امتحان

 امتحان

 

١٧ 

)٢(تربیت بدنی روشھای تولید مخصوص  ریختھ گری و کارگاه 
 طراحی بھ کمک کامپیوتر

CAD/CAM ٢(طراحی اجزاء ماشین  مھندسی صنایع( )٢(اسالمی اندیشھ معادالت دیفرانسیل   دوم 

تخصصی-٢ ندارد:ز  عمومی-١  ندارد:ز  اصلی-٢  ندارد:ز  تخصصی-٣  ندارد:ز  تخصصی-٢   
آمار و : ز

احتماالت 
 مھندسی

اصلی-٢ مقاومت : ز 
)٢(مصالح  

پایھ-٣ ریاضی :ز 
)٢(عمومی  

عمومی-٢ ندارد:ز   

روز  ششم روز امتحان پنجم روز امتحان اول روز امتحان ھفتم روز امتحان نھم روز امتحان دوم   روز امتحان یازدھم
 امتحان

 

١٨ 

 طراحی قالب ھای اصول طراحی مدل زبان تخصصی
آھنگری   

ترمودینامیک و انتقال 
مخرب و آز غیر تستھای اصول شکل دادن فلزات کنترل کیفیت حرارت  

تفسیر موضوعی 
سوم قرآن کریم

 

تخصصی-٢ ندارد:ز  اصلی-٢  ندارد:ز   
٣-

 تخصصی

مقاومت : ز
)٢(مصالح  

CAD/CAM :ه   
اصلی-٣  

معادالت :ه
تخصصی-٢ دیفرانسیل  

مھندسی :ز
تخصصی-٢ صنایع  

مقاومت : ز
)٢(مصالح تخصصی-٢  ندارد:ز  عمومی-٢  ندارد:ز   

روز  دھم روز امتحان چھاردھم
روز  دوازدھم روز امتحان ھشتم روز امتحان اول روز امتحان ھفتم روز امتحان پنجم روز امتحان سوم امتحان

 امتحان

 

١۶ 

 طراحی قالب ھای دینامیک و ارتعاشات 
 پالستیک

 طراحی قالب ھای
ریختھ گری  و نگھداری  نصب و تعمیر پروژه کارآموزی 

قالب تجھیزات اسالم صدر تاریخ   

 چھارم

اصلی-٢    
معادالت :ز

 دیفرانسیل
٣-

 تخصصی

مقاومت : ز
)٢(مصالح  

CAD/CAM :ه  
تخصصی-٢  

مقاومت : ز
)٢(مصالح  

CAD/CAM :ه   
تخصصی-٢  

 ۵٠گذراندن : ز 
تخصصی-٣ واحد  

گذراندن : ز 
واحد ۵٠ تخصصی-٢  ندارد:ز  عمومی-٢  ندارد:ز   

روز  یازدھم  
روز  ششم روز امتحان چھارم روز امتحان ------ روز امتحان ------ روز امتحان دوم روز امتحان نھم امتحان

 امتحان

واحد ٣٠:واحد      تخصصی ٢٢:واحد      اصلی ٩:واحد      پایھ ٩:واحد     عمومی ٠:جبرانی        جمع کل ٧٠  


