
ترم اول 

نوع درسهمنیازپیش نیازدرس نام
واحد 

نظری

واحد 

عملی

ساعت 

نظری

ساعت 

عملی
جمع

0103232بازدید کاربینی 
3048048پایه ( *پیش نیاز می باشد)ریاضی عمومی 

2032032پایه (* پیش نیاز می باشد)فیزیک مکانیک 
11163248پایه (* پیش نیاز می باشد)مبانی کامپیوتر
2032032پایه (* پیش نیاز می باشد)شیمی عمومی 

0103232پایه آزمایشگاه شیمی 
3048048عمومیفارسی 

3048048عمومی(* پیش نیاز می باشد)زبان خارجی عمومی  
1714322496320

0104848اصلیکارگاه برق صنعتی 
3048048اصلی*فیزیک مکانیک (* پیش نیاز می باشد)استاتیک و مقاومت مصالح 

11163248اختصاصی*ریاضی عمومی(* پیش نیاز می باشد)سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون 

2032032اصلی*شیمی عمومی علم مواد 
2032032اصلی*زبان خارجی عمومی زبان فنی 

11164864اصلینقشه کشی عمومی 
0104848اصلیکارگاه جوشکاری 

2032032عمومی1اندیشه اسالمی 
2032032پایهایمنی و بهداشت محیط کار 

2032032پایهاصول سرپرستی 
19154240176416

  ترم سوم
11164864اختصاصی *سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیون(* پیش نیاز می باشد)کارگاه مکانیک عمومی 
2032032اختصاصی *استاتیک و مقاومت مصالح - ریاضی عمومی (* پیش نیاز می باشد)شناخت اجزای ماشین 

2032032اصلی*فیزیک مکانیک - استاتیک و مقاومت مصالح هیدرولیک و پنوماتیک 
کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک

پنوماتیک و هیدرولیک
0104848اصلی

0103232اصلی*استاتیک و مقاومت مصالح آزمقاومت مصالح 
11164864اختصاصی تعمیرات خودور

21326496اختصاصی *استاتیک و مقاومت مصالح (* پیش نیاز می باشد)تعمیرات ماشین آالت صنعتی مقدماتی
2032032عمومی اخالق اسالمی 

2032032پایهکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
17125192240432

ترم چهارم
21324880اختصاصی *کارگاه مکانیک عمومی* - رمبانی کامپیوتماشین های کنترل عددی 

2032032اختصاصی *شناخت اجزای ماشین یاتاقان وروغن کاری 
21324880اختصاصی *کارگاه عمومی مکانیک* -ریاضی عمومیبرنامه ریزی و تعمیر و نصب و نگهداری
21326496اختصاصی *تعمیرات ماشین آالت صنعتی مقدماتیتعمیرات ماشین آالت صنعتی پیشرفته

1003232عمومی تربیت بدنی 
2032032عمومی دانش خانواده و جمعیت

2032032پایهگزارش نویسی 
16133192192384

واحد عملی واحد نظری نوع درس کاردر محیط
02240240240پایه(* پیش نیاز می باشد) 1کارورزی

020240240پایه *1کارورزی  2کارورزی 
40

واحد عملی واحد نظری نوع درس دروس جبرانی 

20جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی 
20جبرانی فیزیک پیش دانشگاهی 

40
73: جمع کل واحد ها 77:  جمع کل واحد ها با پیشنیاز

تذکرات مهم جهت انتخاب واحد 

.درصورت عدم رعایت دروس پیشنازو تعداد واحد مجاز،درس توسط واحد آموزش حذف گردیده و عواقب آن متوجه دانشجو خواهد شد
. واحد را ندارند14حق انتخاب بیش از (12معدل کمتر از )دانشجویان مشروط

.مشروطی بیش از دوترم چه متوالی  و چه متناوب اخراج از تحصیل محسوب می گردد

(کارورزی2+درس12).واحد درسی می تواند اخذ نماید12درصورت اخذ درس کارورزی دانشجو در ترم حداکثر 

ترم دوم 

 صنعتی آالت ماشین تعمیرات-  مکانیک فنی کاردانی

.باشد مي نياز پيش (*) عالمت داراي دروس توجه قابل و مهم                       


