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0103232بازدید کاربینی 
3048048عمومی (*پیشنیاز می باشد)زبان خارجی عمومی 

3048048عمومی فارسی
2032032عمومی  1اندیشه اسالمی 

3048048پایه (*پیشنیاز می باشد)ریاضی عمومی
2032032پایه (*پیشنیاز می باشد)فیزیک مکانیک 

0206464پایه (*پیشنیاز می باشد) 1رسم فنی 
0106464اصلی(*پیشنیاز می باشد)کارگاه فلزکاری  

17134208160368

2032032عمومی اخالق اسالمی 
2032032اصلیگری ریخته اصول کارگاه(متالورژی)علم مواد

0206464اصلی*1رسم فنی  2رسم فنی 
2032032اصلی*فیزیک مکانیک (*پیشنیاز می باشد)مکانیک صنعتی  

0106464اصلی( متالوژی) مواد علمکارگاه اصول ریخته گری 
2032032اختصاصی*کاری فلز کارگاه(*پیشنیاز می باشد) 1ماشین های افزار یونیورسال 

0209696اختصاصی1ماشین های افزار یونیورسال (*پیشنیاز می باشد) 1کارگاه ماشین های افزار یونیورسال 
0104848اصلی کارگاه جوش کاری

2032032پایه اخالق حرفه ای 
2032032پایه ایمنی و بهداشت محیط کار 

18126192272464

2032032اختصاصی*1ماشین های افزار یونیورسال (*پیشنیاز می باشد)2ماشین های افزار یونیورسال 

0209696اختصاصی2ماشین های افزار یونیورسال  *1کارگاه ماشین های افزار یونیورسال 2کارگاه ماشین های افزار یونیورسال 
2032032اصلی*زبان خارجی عمومی زبان فنی 

11164864اختصاصی*1ماشین های افزار یونیورسال سیستم های اندازه گیری و تلرانس
2032032اصلی*مکانیک صنعتی*--ریاضی عمومیالکتریسیته صنعتی 

0104848اصلیصنعتی الکتریسیتهآزمایشگاه الکتریسیته صنعتی 
0104848اصلیمواد علمکارگاه عملیات حرارتی

2032032عمومیدانش و جمعیت خانواده 
2032032پایه مهارت ها و قوانین کسب و کار

0103232عمومی تربیت بدنی 
17116

176512688

2032032اختصاصی*2ماشین های افزار یونیورسال روش های تولید 
1016016پایه *1رسم فنی (CAD)طراحی رایانه ای

0103232پایه *1رسم فنی (CAD)آزمایشگاه طراحی رایانه ای
21324880اختصاصی*2ماشین های افزار یونیورسال 3ماشین های افزار یونیورسال 

2032032اختصاصی*2ماشین های افزار یونیورسال ماشین افزار تولیدی
11164864اختصاصی*2ماشین های افزار یونیورسال طراحی قید و بندها

تعمیر و نصب و نگهداری ماشین های افزار
*-2ماشین های افزار یونیورسال

*ماشین افزار تولیدی
0209696اختصاصی

11164864اختصاصی*3ماشین های افزار یونیورسال ماشین های کنترل عددی 
2032032پایه گزارش نویسی 

171161762721648
کار درمحیط

020240240پایه  1کارورزی 
020240240پایه *1کارورزی 2کارورزی 

04
دروس جبرانی 

20جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی 
20جبرانی فیزیک پیش دانشگاهی 

40

74جمع کل واحد77جمع کل واحد ها با جبرانی 

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 

 افزار ماشین فنی کاردانی
.باشد مي نیاز پیش (*) عالمت داراي دروس توجه قابل و مهم                       

                                                                                   ترم چهارم

                                                                       ترم سوم


