
 بسمه تعالی

 کاربردی تربیت مربی –مرکز آموزش علمی 

 وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 طراحی و نقشه کشی صنعتیکاربردی مهندسی تکنولوژی  –لیست دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علمی 

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

مومیع تاریخ اسالم 1  2   

   2 عمومی متون اسالمی 2

   2 عمومی (2) معارف اسالمی 3

4 
 انقالب اسالمی و

 ریشه های آن
   2 عمومی

   1 عمومی (2) تربیت بدنی 5

   3 پایه (2) ریاضی عمومی 6

   3 پایه هندسه رقومی و ترسیمی 7

   2 پایه هندسه 8

9 
سیستمهای اندازه گیری 

 پیشرفته
   3 اصلی

11 
تكنولوژی و كارگاه ماشین 

 ابزار
   2 اصلی

   2 اصلی (2مقاومت مصالح ) 11

 2 اصلی روشهای تولید مخصوص 12
تكنولوژی و كارگاه ماشین 

 ابزار
 

  (2مقاومت مصالح ) 2 اصلی طراحی اجزاء ماشین 13

   2 اصلی مصالح مهندسی 14

  (2) ریاضی عمومی 2 اصلی دینامیك ماشین 15

   2 اصلی هنرهای تجسمیمبانی  16

  هندسه 2 اصلی (1نقشه كشی تخصصی ) 17

  (1نقشه كشی تخصصی ) 2 اصلی (1نقشه كشی رایانه ای ) 18

  (2) ریاضی عمومی 2 اصلی ریاضیات ترسیمی  19
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 نام درس همنیاز نام درس پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف

 2 تخصصی پروسه طراحی 21
 (1نقشه كشی رایانه ای )

 مبانی هنرهای تجسمی
 

  زبان خارجه 2 تخصصی زبان تخصصی 21

  (1نقشه كشی تخصصی ) 2 تخصصی (2نقشه كشی تخصصی ) 22

  (2نقشه كشی تخصصی ) 2 تخصصی (3نقشه كشی تخصصی ) 23

24 
اصول طراحی قالبهای 

 پالستیك
  (2نقشه كشی تخصصی ) 3 تخصصی

 (3نقشه كشی تخصصی ) دینامیك ماشین 2 تخصصی كاربرد مكانیزمها 25

  (1شه كشی رایانه ای )نق 2 تخصصی (2نقشه كشی رایانه ای ) 26

 (3نقشه كشی تخصصی ) (2نقشه كشی تخصصی ) 2 تخصصی نقشه برداری صنعتی 27

 (2نقشه كشی رایانه ای ) (1نقشه كشی رایانه ای ) 3 تخصصی نمونه سازی رایانه ای 28

  (2نقشه كشی تخصصی ) 3 تخصصی كارگاه نمونه سازی 29

   2 تخصصی استانداردهای نقشه كشی 31

  ترم آخر 3 تخصصی پروژه 31

  پایان دوره 2 تخصصی كار آموزی 32

 

واحد( را در دوره 3واحد( و كار آفرینی )1ت و تنظیم خانواده )یچنانچه دانشجویان دروس جمع -1تذكرات: 

 كاردانی نگذرانده باشند عالوه بر دروس تعیین شده در سرفصل دوره ملزم به گذراندن دروس مذكور می باشند.

رعایت پیشنیازی و همنیازی بر عهده دانشجو بوده و مركز هیچ مسئولیتی در ارتباط با عدم رعایت این مورد  -2

 نخواهد داشت.

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


