
 واحد 68:جهت فراغت از تحصیل تعداد کل واحد               پیوسته دانیکبرمقطع:                     نقشه کشی و طراحی صنعتی:نبم رشته              

 اول ترم:

 واحد19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم ترم:

 واحد02

 سوم ترم: 

 واحد02

 

 

 

 

 چهبرم ترم:

 واحد19

 پنجمترم: 

 واحد6
      

 پیش فیسیک ًام درس:
 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس:

 -پیشٌیاز:

 -ّوٌیاز:

 هکاًیک فیسیک ًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ: 

 پایِ ًَع درس:

 -پیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

 استاتیک ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درس:

 فیسیک هکاًیکپیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

 هقاٍهت هصالح ًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی ًَع درس:

 استاتیکپیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

  3اجسا هاشیيًام درس: 

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درس:

 هقاٍهت هصالحپیشٌیاز: 

 -: ّوٌیاز
      

 ریاضی پیش ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 1ریاضی عوَهی ًام درس: :

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 -پیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

 2ریاضی عوَهی ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 پایًَِع درس:

 1ریاضی عوَهی پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 طراحی قیذ ٍ بٌذّا ًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصیًَع درس:

 3ًقشِ کشی تخصصیپیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

 تکٌَلَشی ٍ کارگاُ قالب ًام درس: 

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 1طراحی قالب پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز
      

 زباى خارجی پیشًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 زباى خارجی ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 فٌی زباىًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 زباى خارجی پیشٌیاز:

 -: ّوٌیاز

 آزهقاٍهت هصالح ًام درس:

 ٍاحذ1تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی ًَع درس:

 -پیشٌیاز: 

 : هقاٍهت هصالحّوٌیاز

  اصَل سرپرستیًام درس: 

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 - پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز
      

 1کشی تخصصیًام درس:ًقشِ 

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 3: ٌّذسِ ترسیویّوٌیاز

 2ًقشِ کشی تخصصی ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درس:

 1ًقشِ کشی تخصصیپیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

 3تخصصیًقشِ کشی  ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 2ًقشِ کشی تخصصیپیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

 4تخصصیًقشِ کشی  ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 3ًقشِ کشی تخصصیپیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

 کارآهَزی ًام درس: 

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درس:

 ساعت 242پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

      

 1طراحی بِ کوک کاهپیَتر ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 2طراحی بِ کوک کاهپیَتر ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصی ًَع درس:

 1طراحی بِ کوک کاهپیَتر :پیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

  فارسی عوَهیًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 گرافیک صٌعتی ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 اصلیدرس:ًَع 

 2ستاتیک ٍ ریاضی عوَهیاپیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

  

      

 3ٌّذسِ ترسیوی ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 هکاًیک آز فیسیک ًام درس:

 ٍاحذ 1تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس:

 -پیشٌیاز:

 هکاًیک فیسیک :ّوٌیاز

 1طراحی قالب ًام درس:

 ٍاحذ2ٍاحذ:تعذاد 

 تخصصی ًَع درس:

 - پیشٌیاز:

 3تخصصیًقشِ کشی  :ّوٌیاز

 2طراحی قالب  ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 1طراحی قالبپیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

  

      

 ّیذرٍلیک ٍ پٌَهاتیک ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 اسالهی اخالقًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 ًَع درس: عوَهی

 -پیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

 علن هَاد ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 کارآفریٌی ٍ پرٍشُ ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

  

         

 1هعارف اسالهی ًام درس:

 ٍاحذ 2ٍاحذ:تعذاد 

 عوَهیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 گرافیک ٌّری ًام درس: 

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 - :ّوٌیاز

 داًش خاًَادُ ًام درس: 

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 سیستوْای اًذازُ گیری ٍ آز ًام درس: 

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس:

 -پیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

 

  

         

 هحاسبات فٌی ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 جبراًیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 اًذازُ گیری دقیق ٍ آز ًام درس: 

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 جبراًیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 1تربیت بذًی ًام درس: 

 ٍاحذ 1تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 2ٍ  1اجسا هاشیي ًام درس: 

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 جبراًیًَع درس:

 -پیشٌیاز: 

 -:ّوٌیاز

  

         

 *مسئولیت رعبیت پیش نیبز دروس برعهده دانشجو است.

 

  

 5/11/33تاریخ ٍیرایش:

 
 

 
 
 


