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 اولترم:
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 دوم ترم:

 واحد18

 سوم ترم: 

 واحد02

 

 

 

 

 چهبرم ترم:

 واحد02
    

 فیسیک هکاًیک ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس:

 - پیشٌیاز:

 -ّوٌیاز:

 استاتیک ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درس:

 فیسیک هکاًیک پیشٌیاز:

 -: ّوٌیاز

 هقاٍهت هصالح ًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درس:

 استاتیک پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 اجسای هاشیيًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درس:

 هقاٍهت هصالح پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز
    

 هباًی کاهپیَتر ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 رسن بِ کوک کاهپیَتر هقذهاتیًام درس: :

 ٍاحذ3تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس:

 هباًی کاهپیَتر پیشٌیاز:

 -: ّوٌیاز

 رسن بِ کوک کاهپیَتر پیشرفتِ درس:ًام 

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصیًَع درس:

 رسن بِ کوک کاهپیَتر هقذهاتی پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 کارگاُ جَشکاری ًام درس:

 ٍاحذ1تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس:

 - پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز
    

 زباى خارجیًام درس:

 ٍاحذ3تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس:

 - پیشٌیاز:

 - :ّوٌیاز

 زباى فٌی ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس:

 زباى خارجی پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 ًقشِ کشی  قالبْای صٌعتی ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس:

 2ًقشِ کشی صٌعتی پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

  گرافیک ٌّریًام درس:

 ٍاحذ3تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس:

 3ًقشِ کشی صٌعتی پیشٌیاز:

 - :ّوٌیاز
    

 1ًقشِ کشی صٌعتیًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس:

 - پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 2ًقشِ کشی صٌعتی ًام درس:

 ٍاحذ3تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصیًَع درس:

 1ًقشِ کشی صٌعتی پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 3ًقشِ کشی صٌعتی ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس:

 2ًقشِ کشی صٌعتی پیشٌیاز:

 -: ّوٌیاز

 4ًقشِ کشی صٌعتی ًام درس:

 ٍاحذ3تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس:

 3ًقشِ کشی صٌعتی پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

    

 ریاضی عوَهی ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ: 

 پایًَِع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 استاًذاردّای ًقشِ کشی ًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصیًَع درس:

 1 ًقشِ کشی صٌعتی پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 ٌّذسِ ترسیوی ًام درس:

 ٍاحذ3تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس:

 1 ًقشِ کشی صٌعتی پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 رٍشْای تَلیذ ًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ: 

 تخصصیًَع درس:

 - پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز
    

 عوَهی ٍ آزشیوی  ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس:

 -پیشٌیاز:

 -: ّوٌیاز

 علن هَاد ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس:

 شیوی عوَهی ٍ آز پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 اصَل ریختِ گری ٍ هذلسازی ًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس:

 علن هَاد پیشٌیاز:

 -: ّوٌیاز

 ساختکارگاُ  ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس:

 ٍ اصَل ریختِ گری هاشیي افسار پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز
    

 کارگاُ فلسکاری ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 هاشیي افسار ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 اصلیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 سیستوْای اًذازُ گیری ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس:

 هاشیي افسار پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 زباى فارسی ًام درس:

 ٍاحذ3تعذاد ٍاحذ: 

 ًَع درس: عوَهی

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

    

 1تربیت بذًی ًام درس: 

 ٍاحذ 1تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 اسالهیاخالق  ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 1هعارف اسالهی ًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز
  

 داًش خاًَادُ ًام درس:    

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس:

 -پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 کارآهَزی ًام درس:

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیدرس:ًَع 

 ساعت 242پیشٌیاز:

 -:ّوٌیاز

 

 *مسئولیت رعبیت پیش نیبز دروس برعهده دانشجو است.
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