
 بسمه تعالی

 کاربردی مهارت –موسسه آموزش عالی علمی 

 کاربردی تربیت مربی کرج –مرکز آموزش علمی 

 طراحی و نقشه کشی صنعتیلیست دروس دوره مهندسی فناوری 

ف
دی
ر

 

 نوع درس نام درس
 تعداد 

 واحد
 نیازنام درس هم نیازنام درس پیش

نظری -ومیعم 2اندیشه اسالمی  1  2   

2 
 می ایرا  انقالب اسال

 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 قرآ  

 نهج البالغهیا  تفسیرموضوعی
نظری -ومیعم  2   

نظری -پایه کاربردیریاضی  6  3   

نظری -پایه و ترسیمیهندسه رقومی  7  3   

نظری -پایه هندسه 8  3   

9 
و  اندازه گیری پیشرفته

 آزمایشگاه
نظری و عملی -اصلی  2   

نظری -اصلی زبا  فنی 11  2   

نظری و عملی -اصلی ریاضیات ترسیمی 11  2   

نظری -اصلی مقاومت مصالح 12   ریاضی کاربردی 2 

نظری -اصلی روشهای تولید مخصوص 13  2   

نظری -اصلی طراحی اجزاء ماشین 14   مقاومت مصالح 2 

نظری -اصلی دینامیك  15   ریاضی کاربردی 2 

نظری و عملی -تخصصی نقشه کشی هندسی 16  2   

نظری و عملی -تخصصی نقشه کشی گسترش 17   نقشه کشی هندسی 2 

نظری و عملی -تخصصی نقشه کشی مکانیزم 18   نقشه کشی گسترش 2 

نظری و عملی -تخصصی برداری صنعتینقشه  19   نقشه کشی مکانیزم 2 
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ف
دی
ر

 

 نوع درس نام درس
 تعداد 

 واحد
 نیازنام درس هم نیازنام درس پیش

نظری و عملی -تخصصی استانداردهای نقشه کشی 21  2   

نظری و عملی -تخصصی کارگاه نمونه سازی 21   روشهای تولید مخصوص 2 

نظری و عملی -تخصصی کاربرد مکانیزم ها 22  2   

نظری و عملی -تخصصی نقشه کشی رایانه ای عمومی 23  2   

نظری و عملی -تخصصی نقشه کشی رایانه ای پیشرفته 24   نقشه کشی رایانه ای عمومی 2 

نظری و عملی -تخصصی طراحی قالب پالستیك 25   نقشه کشی مکانیزم 2 

نظری و عملی -تخصصی نمونه سازی رایانه ای 26  2 
نقشه کشی رایانه ای 

 پیشرفته
 

نظری و عملی -تخصصی پروسه طراحی 27   کاربرد مکانیزم ها 2 

عملی - تخصصی پروژه 28  3   

29 
 های مسئله یابی مهارت

 و تصمیم گیری

هایمهارت  

نظری -مشترک  
2   

 وریمدیریت کسب و کار و بهره 31
های مهارت

نظری -مشترک  
2   

 کنترل پروژه 31
های مهارت

نظری -مشترک  
2   

 ابتدای دوره ) ترم اول ( 1 عملی کاربینی )بازدید( 32

 مسال دومپایا  نی 2 عملی 1کارورزی  33

 پایا  دوره) ترم آخر ( 2 عملی 2کارورزی  34

( را در دوره کاردانی نگذرانده واحد 2) یا دانش خانواده و جمعيتواحد( 1ت و تنظيم خانواده )يچنانچه دانشجویان دروس جمع -1تذکرات: 

 ( می باشند.واحد 2) جمعيتدانش خانواده و باشند عالوه بر دروس تعيين شده در سرفصل دوره ملزم به گذراندن درس 

 نيازی بر عهده دانشجو بوده و مرکز هيچ مسئوليتی در ارتباط با عدم رعایت این مورد نخواهد داشت.نيازی و همرعایت پيش -2

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

 


