
تاسيسات حرارتی و برودتی  مھندسی فناوری مکانيک ‐

ترم اول ترم اول

جمع ساعت عملیساعت نظری واحد عملی واحد نظری نوع درس ھمنياز پيش نياز نام درس 
0103232بازديدکاربينی 

3048048پايه مکانيک سياالت *رياضی کاربردی *(پيشنياز دارد)

2032032عمومیتاريخ تحليلی صدر اسالم 

2032032اصلیزبان فنی 

3048048پايه استاتيک 

2032032اصلیمکانيک سياالت کاربردی

2032032پايه مديريت کسب و کار و بھره وری 

0103232اصلیمکانيک سياالت *آزمايشگاه مکانيک سياالت 

0103232عمومیورزش ١

2032032عمومیانديشه اسالمی ٢

16325696352

19

ترم دوم 
3048048اصلی رياضی کاربردی *معادالت ديفرانسيل *(پيشنياز دارد)

2032032اصليرياضی کاربردی *ترموديناميک کاربردی *(پيشنياز دارد)

0103232اصلیترموديناميک کاربردی *آزمايشگاه ترموديناميک 

2032032پايه مھارت ھای مساله يابی و تصميم گيری 

تاسيسات 11163248اختصاصیانرژی ھای تجديد پذير و کاربرد آن در

3048048اختصاصیبرق و کنترل ھای تاسيسات 

2032032عمومیتفسير موضوعی قرآن 

2032032اختصاصیبھينه سازی و مديريت انرژی در تاسيسات ساختمان 

0206464اختصاصی نقشه کشی رايانه ای تاسيسات حرارتی و برودتی 

154240128368

19

ترم سوم 
2032032اصلیترموديناميک کاربردی *سوخت و احتراق 

3048048اصلیترموديناميک کاربردی *انتقال حرارت کاربردی *(پيشنياز دارد)

21324880اختصاصی ترموديناميک کاربردی *طراحی سيستم ھای تبريد و سردخانه 

0206464اختصاصینقشه کشی رايانه ای تاسيسات حرارتی و برودتی *طراحی تاسيسات به کمک نرم افزار 

2032032عمومیانقالب اسالمی ايران يا آشنايی با دفاع مقدس 

2032032پايهدانش خانواده وجمعيت 

0103232اصلیانتقال حرارت کاربردی *آزمايشگاه انتقال حرارت 

020240240پايه  کارورزی ١

116176384560

17

ترم چھارم 
2032032پايه کنترل پروژه 

2032032اختصاصیبرق و کنترل ھای تاسيسات *طراحی و اجرای تاسيسات برقی ساختمانھا 

030144144اختصاصیپروژه نھايی

3048048اختصاصیبرق و کنترل ھای تاسيسات *فناوری ھای نوين حرارتی و برودتی 

21324880اختصاصیطراحی سيستم ھای تبريد و سردخانه *طراحی سيستم ھای تھويه مطبوع و پروژه 

203232اختصاصی طراحی سيستم ھای تھويه مطبوع و پروژه *سيستم ھای گرمايشی و سرمايشی در صنعت 

020240240پايهکارورزی ٢

116176432608

17

دروس جبرانی 
20جبرانی رياضی عمومی 

20جبرانی ترموديناميک 

20جبرانی مکانيک سياالت *( پيشنياز مي باشد)

11جبرانی انتقال حرارت 

20جبرانی مبانی برق 

20جبرانی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات (دارندگان مدارک معادل کاردانی )

20جبرانی کارآفرينی ( دارندگان مدارک معادل کاردانی )

131

14

86جمع کل واحدھا با جبرانی 

72جمع واحد ھا 

در تاريخ  . چارت درسی خود را از واحد آموزش مرکز علمی کاربردی خانه کارگر ساوجبالغ دريافت نمودم.اينجانب ............ دانشجو رشته ........     روز      .....

نام ونام خانوادگی 
امضاء

مھــم و قابل توجـــه دروس دارای عالمت (*) پيش نياز می باشد 


