
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع  ساػت واحذ 3تزم  

 درس
 هن نياس پيش نياس

 ػولي نظزي ػولي نظزي نام درس

  1ًقشِ كشي راياًِ اي  تخصصي 44 11 1 1 2ًقشِ كشي راياًِ اي 

   تخصصي  32  2 زتاى تخصصي

  1ًقشِ كشي تخصصي  تخصصي 14 11 1 1 2ًقشِ كشي تخصصي 

 ٍ كارگاُتكٌَلَشي  اصلي  32  2 تَليذ هخصَص  ْايرٍش

  هاشيي اتسار 

هثاًي ٌّرتجسوي ٍ ًقشِ  تخصصي 14 11 1 1 پرٍسِ طراحي

  1كشي راياًِ اي

  2هقاٍهت هصالح  اصلي  32  2 طراحي اجسا هاشيي

   عوَهي  32  2 تاريخ اسالم

 2ًقشِ كشي راياًِ اي  1ًقشِ كشي راياًِ اي  تخصصي 44 32 1 2 ًوًَِ سازي راياًِ اي

    884 808 4 33 جوغ

 ساػت واحذ 3تزم  
 هن نياس پيش نياس نوع درس

 ػولي نظزي ػولي نظزي نام درس

   عوَهي  32  2 هتَى اسالهي

   اصلي 32 32 1 2 سيستن اًذازُ گيري پيشرفتِ

   پايِ  32  2 ٌّذسِ

   پايِ  44  3 2رياضي عوَهي 

   اصلي  32  2 2هقاٍهت هصالح 

   عوَهي  32  2 2هعارف اسالهي 

   اصلي 44 11 1 1 تجسوي ّايهثاًي ٌّر

   تخصصي 44 11 1 1 استاًذارد ًقشِ  كشي

    388 840 3 35 جوغ

نوع  ساػت واحذ 8تزم  

 درس
 هن نياس پيش نياس

 ػولي نظزي ػولي نظزي نام درس

   پايِ  44  3 ٌّذسِ رقَهي ٍ ترسيوي

  2رياضي عوَهي اصلي  32  2 ديٌاهيك هاشيي

  ٌّذسِ اصلي 14 11 1 1 1تخصصي ًقشِ كشي 

   اصلي  32  2 هصالح هٌْذسي 

  2رياضي عوَهي اصلي 44 11 1 1 رياضيات ترسيوي

   اصلي 14 11 1 1 تكٌَلَشي ٍ كارگاُ هاشيي افسار

   عوَهي  32  2 قالب اسالهي ٍ ريشِ ّاي آىاً

 1ًقشِ كشي تخصصي  اصلي 44 11 1 1 1ًقشِ كشي راياًِ اي 

    884 808 4 33 جوغ

نوع  ساػت واحذ 4تزم  

 درس
 هن نياس پيش نياس

 ػولي نظزي ػولي نظزي نام درس

  2ًقشِ كشي تخصصي تخصصي 14 11 1 1 3ًقشِ كشي تخصصي 

  2ًقشِ كشي تخصصي تخصصي 32 32 1 2 اصَل طراحي قالة پالستيك

 3كشي تخصصيًقشِ  ديٌاهيك هاشيي تخصصي 44 11 1 1 كارترد هكاًيسم ّا

 3ًقشِ كشي تخصصي 2ًقشِ كشي تخصصي تخصصي 14 11 1 1 ًقشِ ترداري صٌعتي

  2ًقشِ كشي تخصصي تخصصي 44 32 1 2 كارگاُ ًوًَِ سازي

   عوَهي 32  1  2ترتيت تذًي 

    888 338 6 7 جوغ

نوع  ساػت واحذ 5تزم  

 درس
 هن نياس پيش نياس

 ػولي نظزي ػولي نظزي نام درس

   تخصصي 144  3  پرٍشُ

   تخصصي 242  2  كاراهَزي

    384  5  جوغ

 واحذ هي گزدد را در هذت تحصيل خود بگذراننذ. 70واحذ دروس تخصصي، كه جوؼا  30دروس اصلي، واحذ  83واحذ دروس پايه،  8واحذ دروس ػووهي،  9دانشجوياى هحتزم هوظف انذ، 

رشته هاي واحذ جبزاني و  6، 34و غيز هزتبط پيوسته هؼذل باالتز اس  ناپيوستهبه بؼذ رشته هاي غيزهزتبط  3393*وروديهاي *

 انتخاب نواينذ.نقشه كشي واحذ جبزاني اس دروس تخصصي كارداني هزتبط  84، 34پائينتز اس غيز هزتبط پيوسته با هؼذل كل 

 واحذ هي باشذ.   60انتخاب واحذ پزوژه بؼذ  اس گذرانذى  ***


