
 واحد 74 تعداد كل واحد:                               كارداني ناپیوسته مقطع:                              ساختمان              عمومي كارهاي فني كاردان :نام رشته     

 اول ترم:

 واحد 17

 دوم ترم:

 واحد17

 تابستان  سال اول ترم:

 واحد2

 سوم ترم:

 واحد17
 آمار مقدمات و عمومي رياضيات نام درس:

 واحد 3 تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 آز و بتن تكنولوژي نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلي

 ساختماني مصالح و شناسي پيشنياز: زمين

 -همنياز:

 ( 1) كارآموزي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصي

  واحد 30 گذراندن از پس پيشنياز:

 -همنياز:

 (2) فني محاسبات نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلي

 (1) فني پيشنياز: محاسبات

 -همنياز:
 مكانيك فيزيك نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -پيشنياز:

 آمار مقدمات و عمومي همنياز: رياضيات

 آز و حرارت فيزيك نام درس: :

 واحد 2واحد: تعداد 

 نوع درس:پايه

 آمار مقدمات و عمومي پيشنياز: رياضيات

 -همنياز:

 عمليات و برداري نقشه نام درس: 

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 آمار مقدمات و عمومي پيشنياز: رياضيات

 -همنياز:
 فني رسم نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:پايه

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 (1) فني محاسبات نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 آمار مقدمات و عمومي پيشنياز: رياضيات

 -همنياز:

 آزمايشگاه و خاك مكانيك نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلي

عمومي و فيزيك مكانيك و زمين شناسي و  رياضياتپيشنياز: 

 1فنيمصالح ساختماني و محاسبات 

 -همنياز:
 ساختماني مصالح و شناسي زمين نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 فني زبان نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 عمومي پيشنياز: زبان

 -همنياز:

 كارگاه و موتور و ماشين اجزاء نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلي

 فني آز و رسم و حرارت فيزيك: پيشنياز

 -همنياز:

 بهداشت و ايمني نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 كار روابط و قوانين نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 مكانيكي و برقي تاسيسات كارگاه نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلي

 آز و حرارت پيشنياز: فيزيك

 -همنياز:
 1 انديشه اسالمي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 ساختمان كشي نقشه نام درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلي

 فني پيشنياز: رسم

 -همنياز:

 نگهداري و تعمير نام درس: 

 واحد 1تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلي

 -پيشنياز:

 -همنياز:
  عمومي زبان نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 كارگاه و چوبي كارهاي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 كارگاه و ساختمان اجزاء نام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصي

 ساختمان كشي نقشه /مصالح ساختمان و شناسي زمين پيشنياز:

 -همنياز:
 1 بدني تربيت نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:عمومي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 كاري ورق و جوشكاري كارگاه نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:اصلي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 كاربردي اخالق نام درس: 

 واحد 2واحد:تعداد 

 نوع درس:عمومي

 -پيشنياز:

 -همنياز:
 عمومي فارسي نام درس: 

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:عمومي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهارم ترم:

 واحد 19

 تابستان سال دوم ترم:

 واحد2
 راهسازي و ساختماني آالت ماشين نام درس:

 واحد 2 تعداد واحد:

 درس:اصلينوع 

 موتور و ماشين پيشنياز: اجزاء

 -همنياز:

 ( 2) كارآموزي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 حداقل مدت همنياز: به واحد 60 گذراندن از پس پيشنياز:

 ماه دو

 اجرايي كشي نقشه نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 ساختمان كشي فني و نقشه پيشنياز: رسم

 -همنياز:

 

 پروژه و سنتي مصالح با ساختمانها اجراي نام درس:

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

  ساختمان ساختمان و اجزاء كشي پيشنياز: نقشه

 -همنياز:

 

 بتني ساختمانهاي اجراي نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 -پيشنياز:

 پروژهاجراي ساختمانها با مصالح سنتي و  همنياز:

 

 فلزي ساختمانهاي اجراي نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 -پيشنياز:

 همنياز:نقشه كشي اجرايي

 

 سازي محوطه نام درس:

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 ساختمان ساختمان و اجزاء كشي نقشه /خاك  مكانيك پيشنياز:

 -همنياز:

 

 پروژه و برآورد و متره نام درس:

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصي

 نقشه كشي ساختمان و نقشه كشي اجراييپيشنياز: 

 -همنياز:

 

 كارگاه اداره و تجهيز نام درس:

 واحد2تعداد واحد: 

 نوع درس:تخصصي

 ساختماني و محوطه سازي آالت پيشنياز: ماشين

 -همنياز:

 

 خانواده دانش نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:عمومي

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 

 

 دروس برعهده دانشجو است. و همنیاز *مسئولیت رعایت پیش نیاز

 15/2/1397تاريخ ويرايش:

 


