
 مهندسي خودرو ارشدكارشناسي  تحصيليچارت 

 :دروس جبراني

 نيم سال انتخاب درس همنياز/ پيشنياز تعداد واحد نام درس رديف

 دوم ----- 2 روش تحقيق 1

 اول ----- 3 موتورهاي احتراق داخلي 2

 اول ----- 3 3مقاومت مصالح  3
 

 دروس كمبود: )بدون شهريه(

 نيم سال انتخاب درس  تعداد واحد نام درس رديف

 اختياري ----- 1 روخواني قرآن كريم )غيراجباري( 1

 اختياري ----- 1 وصاياي امام 2

 اختياري ----- 2 دانش خانواده 3
 

 واحد پروژه 6واحد و  20دروس اصلي )اجباري(: 

 نيم سال انتخاب درس  تعداد واحد نام درس رديف

 اول ----- 3 ديناميك خودرو و آزمايشگاه 1

 اول ----- 3 رياضيات مهندسي پيشرفته 2

 دوم رياضيات مهندسي پيشرفته 3 ارتعاشات پيشرفته و آزمايشگاه 3

 دوم ----- 3 طراحي و تحليل سازه بدنه خودروو آزمايشگاه 4

 دوم ----- 3 طراحي قطعات سيستم هاي تعليق، ترمز فرمان خودرو 5

 سوم ----- 3 خودروكاربرد كنترل پيشرفته در صنعت  6

 سوم ----- 2 وترمزاستاندارهاي آزمايش قطعات سيستم تعليق،فرمان  7

 چهارم موافقت استاد راهنما 6 پروژه 8
 

 واحد نظري 6دروس اصلي )انتخابي(: جمعا 

 نيم سال انتخاب درس  تعداد واحد نام درس رديف

 دوم رياضيات مهندسي پيشرفته 3 ديناميك پيشرفته 1

 دوم ----- 3 مهندسي توليد در صنعت خودرو 2

 سوم رياضيات مهندسي پيشرفته 3 محاسبات پيشرفته 3

 سوم ----- 3 ايمني و فاكتورهاي انساني در خودرو 4

 3 ارتعاشات آكوستيك سازه خودرو 5
ارتعاشات پيشرفته و 

 آزمايشگاه

به شرط رسيدن به حد نصاب و 

 موافقت تحصيالت تكميلي گروه
 

 

 

 تذكرات مهم:
 دانشجويان ورودي جديد حتماً قبل از انتخاب واحد به مدير گروه مراجعه نمايند. -1

 براي انجام امور آموزشي در صورت نياز به استاد راهنماي مربوطه ) تا انتخاب پروژه، مدير گروه( مراجعه نماييد. -2

 واحد مي باشد. 14و حداکثر  8تعداد واحدهاي انتخابي مجاز، حداقل  -3

 تاثير هستند.باشد و شهريه نداشته و در سقف واحد انتخابي بياند ميدروس قرآن )غيراجباري( و وصايا هر کدام يك واحد، براي دانشجوياني که در مقطع کارشناسي نگذرانده -4

 برنامة هفتگي دروس و برنامة امتحانات در سايت دانشگاه و برد آموزشي گروه مهندسي خودرو موجود است. -5

 .مراجعه نمايند www.mshdiau.ac.ir جويان جهت انتخاب واحد با توجه به راهنماي توجيهي، به پايگاه اينترنتي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد با آدرسدانش -6

 اخذ درس پروژه همزمان با انتخاب دروس باقي مانده در ترم آخر بالمانع مي باشد .  -7

 آدرسهاي مرتبط: -8

www.mshdiau.ac.ir , www.dam.mshdiau.ac.ir , @GAE_bot , @Automotive_Engineering_IAUM  

 

 مدير گروه مهندسي خودرو

 دكتر منصور بقائيان

http://www.mshdiau.ac.ir/
http://www.dam.mshdiau.ac.ir/

