
 

 بسمه تعالی

 کاربردی مهارت –موسسه آموزش عالی علمی 

 کاربردی تربیت مربی کرج –مرکز آموزش علمی 

 تاسیسات حرارتی و برودتی –فناوری مکانیک لیست دروس دوره مهندسی 

ف
دی

ر
 

 نوع درس نام درس
تعداد 

 واحد
 نیازنام درس هم نیازنام درس پیش

نظری -ومیعم 2اندیشه اسالمی  1  2   

2 
 انقالب اسالمی ایران 

 یا   آشنایی با دفاع مقدس 
نظری -ومیعم  2   

عملی -ومیعم 2تربیت بدنی 3  1   

4 
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 یا تاریخ امامت 
نظری -ومیعم  2   

5 
 تفسیر موضوعی قرآن 

 نهج البالغهیا  تفسیرموضوعی
نظری -ومیعم  2   

   3 نظری -پایه ریاضی کاربردی 6

   3 نظری -پایه تاتیکاس 7

نظری -اصلی مکانیک سیاالت کاربردی 8  ریاضی کاربردی  2 

نظری -اصلی ترمودینامیک کاربردی 9  ریاضی کاربردی  2 

نظری -اصلی انتقال حرارت کاربردی 11   ترمودینامیک کاربردی 3 

نظری -اصلی معادالت دیفرانسیل 11   ریاضی کاربردی 3 

نظری -اصلی سوخت و احتراق 12   ترمودینامیک کاربردی 2 

نظری -اصلی زبان فنی 13  2   

عملی -اصلی آزمایشگاه مکانیک سیاالت 14  مکانیک سیاالت کاربردی  1 

عملی -اصلی آزمایشگاه ترمودینامیک 15  ترمودینامیک کاربردی  1 

عملی -اصلی آزمایشگاه انتقال حرارت 16  انتقال حرارت کاربردی  1 

17 
 های ستمطراحی سی

 تهویه مطبوع و پروژه
عملی و نظری -تخصصی  3 

 های طراحی سیستم

 تبرید و سردخانه
 

18 
 های طراحی سیستم

 تبرید و سردخانه
عملی و نظری -تخصصی   ترمودینامیک کاربردی 3 

 
 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 کاربردی مهارت –موسسه آموزش عالی علمی 

 بی کرجکاربردی تربیت مر –مرکز آموزش علمی 

 تاسیسات حرارتی و برودتی –فناوری مکانیک لیست دروس دوره مهندسی 

 نوع درس نام درس ردیف
 تعداد

 واحد 
 نیازنام درس هم نیازنام درس پیش

19 
ای نقشه کشی رایانه

 تاسیسات حرارتی و برودتی
عملی -تخصصی  2   

21 
 طراحی تاسیسات

 به کمک نرم افزار 
عملی -تخصصی  2  

ای نقشه کشی رایانه

 تاسیسات حرارتی و برودتی

21 
بهینه سازی و مدیریت انرژی 

 در تاسیسات ساختمان
نظری -تخصصی  2   

22 
های گرمایشی و سیستم

 سرمایشی در صنعت
نظری -تخصصی  2 

 های طراحی سیستم

 تهویه مطبوع و پروژه
 

23 
های تجدید پذیر و انرژی

 کاربرد آن در تاسیسات
ظری و عملین -تخصصی  2   

نظری -تخصصی های تاسیساتبرق و کنترل 24  3   

25 
طراحی و اجرای تاسیسات 

 برقی ساختمانها
نظری -تخصصی  2 

های برق و کنترل

 تاسیسات
 

عملی -تخصصی پروژه نهایی 26  3   

27 
 های نوین فناوری

 حرارتی و برودتی
نظری -تخصصی  3 

های برق و کنترل

 تاسیسات
 

28 
 های مسئله یابی مهارت

   و تصمیم گیری

هایمهارت  

نظری -مشترک  
2   

 مدیریت کسب و کار و بهره وری 29
هایمهارت  

نظری -مشترک  
2   

 کنترل پروژه 31
هایمهارت  

نظری -مشترک  
2   

 ابتدای دوره ) ترم اول ( 1 عملی کاربینی )بازدید( 31

 پایان نیمسال دوم 2 عملی 1کارورزی  32

 پایان دوره) ترم آخر ( 2 عملی 2رزی کارو 33

نگذرانده  یواحد( را در دوره کاردان 2) تيدانش خانواده و جمع ایواحد( 1خانواده ) ميدروس جمعيت و تنظ انیچنانچه دانشجو -1تذکرات: 

 .باشند یواحد( م 2) تيشده در سرفصل دوره ملزم به گذراندن درس دانش خانواده و جمع نييباشند عالوه بر دروس تع

 .مورد نخواهد داشت نیا تیدر ارتباط با عدم رعا یتيمسئول چيبر عهده دانشجو بوده و مرکز ه یازينو هم یازينشيپ تیرعا -2

 باشند. یدوره م یمجر صيبه تشخ یملزم به گذراندن دروس جبران انیدانشجو -3


