
 بسمه تعالی

 کاربردی تربیت مربی –مرکز آموزش علمی 

 وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 جوشکاری کاربردی مهندسی تکنولوژی –لیست دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علمی 

 نام درس همنیاز نام درس پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف

   2 عمومی (2معارف اسالمی ) 1

2 
 انقالب اسالمی و

 ریشه های آن
   2 عمومی

   2 عمومی تاریخ اسالم 3

4 
 متون اسالمی

 )آموزش زبان عربی(
   2 عمومی

   1 عمومی (2تربیت بدنی ) 5

6 
 معادالت دیفرانسیل

 کاربردی
   2 پایه

7 
 ریاضیات مهندسی

 کاربردی
  معادالت دیفرانسیل کاربردی 3 پایه

8 
 آمار و احتماالت

 بردیکار
   2 پایه

 2 پایه محاسبات عددی 9
مبانی و برنامه نویسی 

 کامپیوتر
 

11 
مبانی و برنامه نویسی 

 کامپیوتر
   3 پایه

   2 اصلی 2مقاومت مصالح  11

12 
 آزمایشگاه

 2مقاومت مصالح 
 2مقاومت مصالح   1 اصلی

13 
 عملیات حرارتی در

 جوشکاری
   3 اصلی

  ادالت دیفرانسیل کاربردیمع 2 اصلی فیزیک جوشکاری 14

   3 اصلی روشهای تولید 15

   2 اصلی اصول و کنترل خوردگی 16

  آمار و احتماالت کاربردی 2 اصلی کنترل کیفیت آماری 17

 

 

 



 بسمه تعالی

 کاربردی تربیت مربی –مرکز آموزش علمی 

 وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 کاربردی مهندسی تکنولوژی جوشکاری –ناپیوسته علمی لیست دروس دوره کارشناسی 

 نام درس همنیاز نام درس پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف

   2 اصلی مبانی مهندسی برق 18

19 
 کارگاه مبانی

 مهندسی برق
 مبانی مهندسی برق  1 اصلی

   2 اصلی زبان تخصصی 21

   1 اصلی کارگاه ریخته گری 21

   2 اصلی مدیریت صنعتی 22

23 
 اصول ساخت مخازن

 جداره نازک
  2مقاومت مصالح  3 تخصصی

24 
 اصول ساخت مخازن

 جداره ضخیم
 3 تخصصی

 اصول ساخت مخازن

 جداره نازک
 

25 
اصول محاسبه جوش در 

 سازه های فلزی
  2مقاومت مصالح  3 تخصصی

   3 تخصصی 3متالوژی جوش  26

  3متالوژی جوش  3 تخصصی 4متالوژی جوش  27

   3 تخصصی آزمایشهای غیر مخرب 28

  3متالوژی جوش  3 تخصصی جوشکاری پیشرفته 29

31 
شکستگی و تنش در 

 مقاطع جوشکاری
  2مقاومت مصالح  3 تخصصی

31 
اصول ساخت قید و 

 بستها
   1 تخصصی

  واحد51بعد از گذراندن  3 تخصصی پروژه جوشکاری 32

  واحد51بعد از گذراندن  3 تخصصی کارآموزی 33

واحد( را در دوره 3واحد( و کار آفرینی )1و تنظیم خانواده ) جمعیتچنانچه دانشجویان دروس  -1تذکرات: 

 کاردانی نگذرانده باشند عالوه بر دروس تعیین شده در سرفصل دوره ملزم به گذراندن دروس مذکور می باشند.

انشجو بوده و مرکز هیچ مسئولیتی در ارتباط با عدم رعایت این مورد رعایت پیشنیازی و همنیازی بر عهده د -2

 نخواهد داشت.

 دانشجویان ملزم به گذراندن دروس جبرانی به تشخیص مجری دوره می باشند. -3

 


