
 

 

 

 باشد. قابل گذراندن می  در تابستان 4واحد پس از گذراندن ترم  1به ارزش ( 311770)کد درس:  1کارآموزی  عملی درس 

 

 

 

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد 1دروس ترم  کد درس

 پایه   3 1 ریاضی عمومی 30977

 پایه 30977  3 1 فیزیک 30958

 پایه   3 برنامه نویسی کامپیوتر 310996

 پایه   2 1شیمی عمومی  311014

 پایه 30958  1 1 آز فیزیک 30960

 عمومی   2 1 اندیشه اسالمی 31293

 عمومی   3 فارسی 31299

      

      

      

 17 جمع واحدها

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد 2دروس ترم  کد درس

 پایه  30977 3 2ریاضی عمومی  30955

 پایه  30958 3 2 فیزیک 30959

 پایه 30958  1 کارگاه ماشین ابزار و جوشکاری 311020

 پایه  311014 2 2 شیمی عمومی 311015

 پایه 311015  1 شیمی عمومیآز  310969

 پایه  311014 2 شیمی آلی 311016

 یاصل  311014 2 خواص مواد 311521

 عمومی   3 زیان خارجه 311274

 عمومی  31293 2 2 اندیشه اسالمی 31294

      

 19 جمع واحدها

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد 3دروس ترم  کد درس

 پایه  30955 3 معادالت دیفرانسیل 310973

 پایه 30959  1 2آز فیزیک  30961

 اصلی  30959 2 1مبانی مهندسی برق  312177

 اصلی   2 نقشه کشی صنعتی 311238

 یاصل  30958، 30977 2 استاتیک 311161

 اصلی  311014 3 موازنه انرژی و مواد 311748

 الزامی-تخصصی   2 اصول حفاظت محیط زیست 311782

 عمومی   2 اخالق اسالمی 311323

 عمومی   1 1تربیت بدنی  31301

      
 18 جمع واحدها

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد 4دروس ترم  کد درس

 پایه  310973 3 ریاضی مهندسی 310974

 پایه  311015 3 شیمی تجزیه 311018

 پایه 311016  1 آز شیمی آلی 311017

 یاصل  311748 3 ترمودینامیک 111179

 یاصل  311161 2 مقاومت مصالح 312179

 یاصل  311161، 311748، 310973 3 مکانیک سیاالت 311263

 اصلی  312177 1 آز مبانی مهندسی برق 311235

 الزامی-تخصصی  311015 2 الکتروشیمی 311759

 عمومی  31301 1 2تربیت بدنی  31302

      

 19 جمع واحدها

 بازرسي فني-ایمني مهندسي ربانهم پيشنهادي هشت رتمي 



 

 

 

  

 باشد. قابل گذراندن می در تابستان  6واحد پس از گذراندن ترم  1به ارزش ( 311771)کد درس:  2کارآموزی  عملی درس 

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد 6دروس ترم  کد درس

 اصلی 311745 311014 2 انتقال جرم 311755

آشنایی با محاسبات ظروف و  311754

 های تحت فشار لوله

 اصلی  311263، 312179، 311161 2

 اصلی  311745 1 آز انتقال حرارت 311747

 الزامی-تخصصی ترم ششم  3 متالورژی مکانیکی 311764

 الزامی-تخصصی  311762 1 آز متالورژی فیزیکی 311763

 الزامی-تخصصی  311759، 311753 3 های پیشگیری از خوردگی روش 311761

 الزامی-تخصصی  311753 1 آزمایشگاه خوردگی و حفاظت 311769

 اختیار-تخصصی ترم ششم  2 زبان تخصصی 312277

 عمومی   2 انقالب اسالمی 31296

 17 جمع واحدها

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد 5دروس ترم  کد درس

 پایه  311018 1 آز شیمی تجزیه 311019

 یاصل  311263 1 آز مکانیک سیاالت 311265

 اصلی  311521 2 خوردگی در صنایع    311753

 اصلی  111179 2 شیمی فیزیک 311751

 یاصل  311263 3 انتقال حرارت 311745

 اصلی  312177 2 2مبانی مهندسی برق  312178

 الزامی-تخصصی ترم پنجم 311521 3 متالورژی فیزیکی 311762

 الزامی-تخصصی ترم پنجم  2 ایمنی در صنایع 311756

 الزامی-تخصصی  311759 1 آز الکتروشیمی 311760

 عمومی   2 تاریخ اسالم 311271

 19 جمع واحدها

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد 8دروس ترم  کد درس

 اصلی  311749 2 کنترل فرایندها 311746

 اصلی  311749 1 آز عملیات واحد 311750

های قدرت و  بررسی سیستم 311236

 حفاظت

 اصلی  312177 3

ها و  شناخت دستگاه 311757

 آالت صنعتی ماشین

 الزامی-تخصصی 311749  2

های غیر  آزمایشگاه تست 311768

 مخرب

 الزامی-تخصصی  311767 1

 الزامی-تخصصی  311749، 311016 3 تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی 311758

 اختیار-تخصصی  311761 2 مدیریت خوردگی و استاندارد 311779

 عمومی   2 خانواده و جمعیت دانش 311367

      

 16 جمع واحدها

 نوع درس هم نیاز پیش نیاز واحد 7دروس ترم  کد درس

 عملی  ترم هفتم 3 پروژه 310988

 اصلی  311755 2 صنعتیعملیات واحد  311749

گیری  های اندازه روش 311752

 های مهندسی کمیت

 اصلی  311263، 311745 2

 الزامی-تخصصی  311764 1 آز متالورژی مکانیکی 311765

متالورژی جوشکاری و عملیات  311766

 حرارتی

 الزامی-تخصصی  311762 3

 الزامی-تخصصی  311762، 30959 2 های غیر مخرب تست 311767

 اختیار-تخصصی  311764، 311762 2 آنالیز متالورژی شکست 311780

 عمومی   2 آشنایی با منابع اسالمی 31298

      

      

 17 جمع واحدها

 بازرسي فني-ایمني مهندسي ربانهم پيشنهادي هشت رتمي 

 


