
 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: ....................................... شماره دانشجویی: ...........................

 ..............................................................................................نام استاد راهنما:............... 

 جمع واحدهاي گذرانده

 واحد گذرانده Nواحد با نمره  واحد الزم  نوع درس

     02 دروس عمومی

     02 دروس پایه

     80 دروس اصلی الزامی

     14 دروس تخصصی اختياري

     341 واحدها جمع

 

  واحدهاي الزم براي فارغ التحصيلی اخذ و گذرانده شده است. همه 

  .دانشجو پس از گذراندن واحدهاي زیر فارغ التحصيل می شود 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                        

 نام و امضاي نماینده دانشکده مربوطه                                                              مااستاد راهن ينام و امضا                        

 

 

 نام و امضاي رئيس پردیس تهران                                                    نام و امضاي معاون آموزشی پردیس تهران               

 

 

 

 دانشگاه صنعتی شریف

 پردیس تهران

 نیکتروتطبیق واحدهای دروس مهندسی مکا کارنامه



 
 پردیس تهران

 مکاترونیکمهندسي 

 بسمه تعالی

 
 

 مکاترونيکي کارشناسی مهندسی  تطبيق دوره کارنامه

 الف ـ دروس عمومي

 

 

 نمره واحد نيمسال مربوطه واحد نام درس شماره درس واحد مورد نياز گرایش

 4 مبانی نظري اسالم

    0 1اندیشه اسالمی  22201

    0 0اندیشه اسالمی  22200

    0 انسان در اسالم 22207

    0 حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم 22207

 0 اخالق اسالمی

    0 فلسفه اخالق 22202

    0 اخالق اسالمی 22218

    0 آیين زندگی 22217

    0 عرفان عملی در اسالم 22201

 0 انقالب اسالمی

    0 اسالمی ایرانانقالب  22207

    0 آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ایران 22204

    0 اندیشه سياسی امام خمينی 22200

تاریخ و تمدن 

 اسالمی
0 

    0 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 22207

    0 تاریخ اسالم 22208

    0 تاریخ تحليلی صدر اسالم 22202

    0 تاریخ امامت 22202

 0 منابع اسالمی
    0 تفسير موضوعی قرآن 22202

    0 تفسير موضوعی نهج ابالغه 22208

    0 ادبيات فارسی 22217 0 ادبيات

    0 انگليسی همگانی 22217 0 زبان

 0 تربيت بدنی
    1 1تربيت بدنی  22271

    1 1ورزش  22270

دانش خانواده و 

 جمعيت
    2 جمعيتدانش خانواده و  22272 2

    02 جمــــــــــــــــــع

 

 …………………نام استاد راهنما:        ………………نام و نام خانوادگی: 

 امضاء استاد راهنما:       ………………شماره دانشجویی: 

 

 

 

 

 

 

  تاریخ:

 
  شماره:

 
  :پیوست

 
 



 
 پردیس تهران 

 مکاترونیکمهندسي 

 بسمه تعالی

 
 

 مکاترونيکي کارشناسی مهندسی  تطبيق دوره کارنامه

 پایهـ دروس  ب

 

 

 نمره  واحد نيمسال مربوطه واحد نام درس شماره درس

    4 1ریاضی عمومی  22221

    0 1فيزیک پایه  22220

    1 1آز فيزیک پایه  22224

    4 0ریاضی عمومی  22220

    0 0فيزیک پایه  22227

    1 0آز فيزیک پایه  22227

    0 1شيمی عمومی  22222

    0 معادالت دیفرانسيل 22240

    0 مبانی برنامه نویسی 22228

    0 محاسبات عددي 22247

    02 جمــــــــــــــــــــــع

 

 …………………نام استاد راهنما:        ………………نام و نام خانوادگی: 

 راهنما:امضاء استاد        ………………شماره دانشجویی: 

 

  

  تاریخ:

 
  شماره:

 
  :پیوست

 
 



 
 پردیس تهران 

 مکاترونیکمهندسي 

 بسمه تعالی

 
 

 مکاترونيکي کارشناسی مهندسی  تطبيق دوره کارنامه

 اصلي الزاميـ دروس  ج

 

 

 

 شماره درس معادل واحد نام درس شماره درس
نميسال 

 مربوطه
 نمره واحد

     0 1نقشه کشی صنعتی  22212

     0 علم مواد 22247

     1 کارگاه کامپيوتر 82220

     1 کارگاه عمومی 22241

     0 استاتيک 28221

     0 مدارهاي الکتریکی 22244

     1 آز نقشه کشی بکمک کامپيوتر 27221

     0 ریاضيات مهندسی 22242

     0 1ترمودیناميک  28212

     1 آز مدارهاي الکتریکی 27227

     0 1مقاومت مصالح  28228

     0 1الکترونيک  27227

     4 دیناميک مکانيک 28222

     0 1طراحی اجزا  28210

     0 1مکانيک سياالت  28210

     0 ماشين هاي الکتریکی 27222

     0 مدار منطقی 82220

     1 آز الکترونيک 27220

     0 سيستم هاي دیناميکی 27228

     0 0طراحی اجزا  28214

     1 آز مکانيک سياالت 28207

     0 1انتقال حرارت  28201

     1 آز مدار منطقی 82224

     0 کنترل اتوماتيک 28200

     0 مبانی مکاترونيک 27210

     1 آز مقاومت مصالح 28217

     0 ساختار زبان و کامپيوتر 82222

     0 سيستم هاي کنترلاندازه گيري و  28200
 

 …………………نام استاد راهنما:        ………………نام و نام خانوادگی: 

  امضاء استاد راهنما:       ………………شماره دانشجویی: 

  تاریخ:

 
  شماره:

 
  :پیوست

 
 



 
 پردیس تهران 

 مکاترونیکمهندسي 

 بسمه تعالی

 
 

 مکاترونيکي کارشناسی مهندسی  تطبيق دوره کارنامه

 اصلي الزاميدروس ادامه ـ  ج

 

 

 

 شماره درس معادل واحد نام درس شماره درس
نميسال 

 مربوطه
 نمره واحد

     1 آز مکاترونيک 27202

     0 سيستم هاي مکاترونيک 27201

     0 ریزپردازنده ها 27200

     0 تحليل و طراحی مکانيزم ها 27217

     1 آز ریزپردازنده 27207

     0 رباتيک 27214

     1 آز رباتيک 27217

     1 آز انتقال حرارت 28204

     2 1کارآموزي  28207

     2 0کارآموزي  28202
     80 جمـــــــــــــــــــع

 

 

 …………………نام استاد راهنما:        ………………نام و نام خانوادگی: 

 راهنما:امضاء استاد        ………………شماره دانشجویی: 

  

  تاریخ:

 
  شماره:

 
  :پیوست

 
 



 
 پردیس تهران 

 مکاترونیکمهندسي 

 بسمه تعالی

 
 

 مکاترونيکي کارشناسی مهندسی  تطبيق دوره کارنامه

 تخصصي اختیاريـ دروس د 

 

 

 نمره واحد نميسال مربوطه شماره درس معادل واحد نام درس شماره درس

     1 آز شيمی عمومی 22240

     0 0نقشه کشی صنعتی  28220

     1 آز ماشين هاي الکتریکی 27200

     0 0الکترونيک  27202

     0 مدارهاي الکتریکی 27208

     0 اقتصاد مهندسی 27202

     1 آز کنترل اتوماتيک 27207

     1 کارگاه ماشين ابزار 28227

     0 مهارت هاي کالمی 27220

     0 و پنوماتيک هيدروليک 28207

     0 طراحی قيد و بستها و فرامين 28207

     0 کاربرد المان محدود 28202

     0 آمار و احتمال مهندسی 22248

     0 ارتعاشات 28218

     0 ارائه مطالب علمی 27224

     0 پروژه کارشناسی 27722

     0 مدارهاي واسطه 27207

     0 روش هاي توليد 28208

     0 طراحی به کمک کامپيوتر 28207

     0 طراحی و توسعه محصول 28241

     1 کارگاه روش هاي توليد 28240

     0 0مقاومت مصالح  

     0 شکست، خستگی و خزش 

     0 مواد مرکب 

     0 قالب هاي پرس 

     0 مخازن تحت فشار 

     0 بازرسی تجهيزات صنعتی 

     0 طراحی مهندسیروش هاي  

     0 تئوري جوشکاري 

     0 الکترونيک عملی 

     1 آز الکترونيک عملی 

     1 آز اندازه گيري ابعادي 

     0 طراحی براي ساخت 

     0 طراحی ساختمان شاسی 
 

 …………………نام استاد راهنما:        ………………نام و نام خانوادگی: 

 امضاء استاد راهنما:       ………………شماره دانشجویی: 

  تاریخ:

 
  شماره:

 
  :پیوست

 
 



 

 
 پردیس تهران 

 مکاترونیکمهندسي 

 بسمه تعالی

 
 

 مکاترونيکي کارشناسی مهندسی  تطبيق دوره کارنامه

 تخصصي اختیاريدروس ادامه ـ د 

 

 

 نمره واحد نميسال مربوطه شماره درس معادل واحد نام درس شماره درس

     0 طراحی مکانيزم ها 

     0 طراحی ماشين ابزار 

     0 نگهداري ماشين ها 

     0 طراحی و تحليل سازه و بدنه 

     1 آز هيدروليک و پنوماتيک 

     0 سوخت و احتراق 

     0 یاتاقان و روغنکاري 

     0 اخالق مهندسی 

     0 نيروگاه حرارتی 

     0 موتورهاي احتراق داخلی 

     0 طراحی موتورهاي احتراق داخلی 

     0 طراحی مبدل هاي حرارتی 

     0 سيستم هاي انتقال آب 

     0 تهویه مطبوع 

     0 سيستم هاي تبرید 

     0 آشنایی با مهندسی نفت و گاز 

     0 مقدمات سياالت محاسباتی 

     0 مکانيک سياالت بين سطحی 28240

     0 توربوماشين ها 

     0 دیناميک گازها 

     0 1انرژي خورشيدي  

     0 نيروگاه هاي آبی 

     0 آلودگی محيط زیست 

     0 مهندسی اقيانوس 

     0 توربين گاز و موتور جت 

     0 مهندسی دریا 

     1 آزمایشگاه مهندسی دریا 

     0 هيدرودیناميک 

     0 پروژهمدیریت و کنترل  

     0 مدیریت و اقتصاد صنعتی 

     0 تحليل سازه 

 

 …………………نام استاد راهنما:        ………………نام و نام خانوادگی: 

 امضاء استاد راهنما:       ………………شماره دانشجویی: 

 

  تاریخ:

 
  شماره:

 
  :پیوست

 
 



 
 پردیس تهران 

 مکاترونیکمهندسي 

 بسمه تعالی

 
 

 مکاترونيکي کارشناسی مهندسی  تطبيق دوره کارنامه

 تخصصي اختیاريدروس ادامه ـ د 

 

 

 نمره واحد نميسال مربوطه شماره درس معادل واحد نام درس شماره درس

     0 0ترمودیناميک  28217

     0 0مکانيک سياالت  28212

     0 0مقاومت مصالح  28211

     0 1انتقال حرارت  28201

     34 جمـــــــــــــــــــع

 

 اخذ درس تخصصی از سایر دانشکده تا سقف سه واحد به شرط نداشتن همپوشانی با دروس مکاترونيک با اجازه استاد راهنما مجاز است. اخذ درس 

 از مرکز معارف براي این منظور مجاز نيست. 

  .اخذ سه واحد از دروس مقطع کارشناسی ارشد دانشکده با اجاز استاد راهنما و استاد درس مجاز است 

 واحد مجاز می باشد.  7توضيح: در صورت عدم اخذ درس از دانشکده هاي دیگر، اخذ درس از مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 

 

 …………………نام استاد راهنما:        ………………نام و نام خانوادگی: 

 امضاء استاد راهنما:       ………………شماره دانشجویی: 

  تاریخ:

 
  شماره:

 
  :پیوست

 
 


