
 

  مقدس اردبیلی  غیر دولتی –موسسه غیر انتفاعی  تهویه مطبوع -تاسیساتپیوسته  دانیآرایش دروس کار

 

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم دوم تـــــــــــــــــــــــــــــرم اول

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

 

 همنیاز پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

 6ریاضی    2 پایه فیزیک حرارت    2 عمومی فیزیک پیش دانشگاهی

 فیزیک حرارت  1  پایه آزمایشگاه فیزیک حرارت    2 عمومی ریاضی پیش دانشگاهی

 6ریاضی    2 پایه فیزیک مکانیک    2 عمومی زبان پیش دانشگاهی

  ریاضی پیش دانشگاهی  3 پایه 6ریاضی     2 تخصصی تهویه  مطبوعسیستم های کنترل تاسیسات  

    2 عمومی 1معارف اسالمی  سیستم های کنترل  2  یتخصص آز  سیستم های کنترل تاسیسات  تهویه  مطبوع

  زبان پیش دانشگاهی  3 عمومی زبان خارجه عمومی    2 اصلی اصول سرپرستی

  1رسم فنی  1 1 تخصصی رسم و گسترش کانال ها    2 تخصصی اصول تعمیر ونگهداری

    2 جبرانی 2* تاسیسات بهداشتی    1 1 عمومی اخالق وتربیت اسالمی

    3 عمومی زبان فارسی    1 اصلی تکنولوژی ساختمان

       تکنولوژی ساختمان  1  اصلی کارگاه ساختمان

          2 جبرانی 1 ی* رسم فن

 واحد 22 جمع واحد 22 جمع

 ترم چهارم ترم سوم

 ازیهمن ازیشنیپ تعداد واحد نوع درس نام درس ازیهمن ازیشنیپ تعداد واحد نوع درس نام درس

 یعمل ینظر یعمل ینظر

  7ریاضی   2 اصلی مکانیک سیاالت  6ریاضی   2 اصلی 7ریاضی 

زبان خارجه   2 اصلی زبان فنی

 عمومی

 مکانیک سیاالت  1  اصلی آز مکانیک سیاالت 

حرارت مرکزی با هوای گرم    1 2 عمومی کارآفرینی

 باپروژه

حرارت مرکزی با ابگرم  1 1 تخصصی

 با پروژه

 

 (1تهویه مطبوع تابستانی ) ترمودینامیک فیزیک حرارت  2 اصلی انتقال حرارت

 

 یبا هوا یحرارت مرکز  2 تخصصی

 گرم با پروژه

 

سیستم های کنترل تاسیسات  4  تخصصی (1کارگاه تهویه مطبوع تابستانی )  ارتحر کیزیف  2 اصلی ترمو دینامیک

 تهویه مطبوع

 (1تهویه مطبوع تابستان)

 نقشه کشی تهویه مطبوع

نقشه کشی حرارت مرکزی  1 1 تخصصی نقشه کشی تهویه مطبوع

 با آبگرم

 

حرارت  ینقشه کش انتقال حرارت 1 1 تخصصی با ابگرم با پروژه یحرارت  مرکز

 با ابگرم یمرکز

    2 اصلی آلودگی محیط زیست

با  یحرارت  مرکز  2  تخصصی با ابگرم یکارگاه حرارت مرکز

 ابگرم با پروژه

   1  عمومی 1تربیت بدنی 

 

 با ابگرم یحرارت مرکز ینقشه کش

 

 تخصصی

 

1 

 

1 

   2  تخصصی 2کارآموزی   

 ساختمان ی* گاز رسان

 

  رسم وگسترش کانال ها 2  تخصصی رگاه کانال سازیکا    2 یجبران

 واحد22 جمع واحد11 جمع



 

 

 

 

 نکات مهم:

 .ملزم به گذراندن آنها هستند که دیپلم آنها کار ودانش است یدروس ستاره دار، دروس جبرانی هستند وفقط دانشجویان -1

 .رعایت آرایش دروس الزامی است -2

پیشنیاز وهمنیاز الزامی است در غیر اینصورت درهر مرحله از تحصیل که مشخص شود درسی بدون رعایت پیشنیاز وهمنیاز رعایت دروس  -3

  .شد انتخاب وپاس شده است نسبت به حذف آن اقدام خواهد

 .رعایت پیشنیاز وهمنیاز به عهده دانشجو است -4

 .واحد را درهر ترم ندارد 14دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از  -5

 .واحد انتخاب نمایند 24باالتر می توانند درهرترم حداکثر  و 11معدل  دانشجویان ترم آخر و -6

 
 

 ومهندسی موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی تهیه وتنظیم آموزش گروه فنی

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم  پنجمتـــــــــــــــــــــــــــــرم 

  همنیاز پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 نام درس

 نوع درس

 

 همنیاز پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری

        مطبوع هیتهو ینقشه کش 1 1 تخصصی نقشه کشی با کامپیوتر

        (1) یمطبوع تابستان هیتهو  2 تخصصی (2مطبوع تابستانی)  تهویه

        (2) یمطبوع تابستان هیتهو 4  تخصصی (2)یمطبوع تابستان کارگاه تهویه

          2 عمومی دانش خانواده

            

            

            

            

            

            

            

   واحد 12 جمع


