
  تقسیم بندي دروس 
××××××××××××× 

   دروس عمومی:الف 
به منظور گسترش اطالعات و معلومات عمومی دانشجویان و نیز رشد بیـنش آنـان بـر اسـاس فرهنـگ و معـارف                

  .است اسالمی، دروسی ارائه می گردد که به دروس عمومی معروف
عالی و کلیه مقاطع تحصیلی و دانـشگاهی  گذراندن این دروس براي کلیه دانشجویان در تمامی رشته هاي آموزش          

  .الزامی است 
  :دروس پایه :ب 

دروسی است که براي آماده نمودن دانشجو به منظور گذراندن سایر دروس اصلی و نیز افزایش اطالعات و تقویت       
  .بنیه و بینش علمی دانشجو و همچنین درك بهتر سایر دروس رشته تخصصی وي ارائه می گردد

  :دروس اصلی: ج
 .ها یا مجموعه هاي تخصصی یک رشته تحصیلی است  دروسی است که ویژه شاخه

  :دروس تخصصی -د
دروسی است که صرفا به منظور کارآئی هاي علمی و عملی یکی از شاخه ها یا مجموعه هاي تخصصی یک رشته       

عنوان دروس در برخی از رشته ها ممکن است دروس اصلی و تخصصی آن رشته تحت . (تحصیلی تدریس می شود
 .)تخصصی طبقه بندي شوند

  :دروس اختیاري -ه
دانشجو می تواند با توجه به مقررات و برنامه هاي آموزشی به دلخواه خود از میان تعداد دروسی که براي وي ارائه  

اند تو می... عالقه مندي دانشجو، محتواي دروس و . (می شود چند واحد را به عنوان دروس اختیاري انتخاب نمایند
 .)معیار انتخاب دروس اختیاري از سوي دانشجو باشد

  .این تعداد واحدهاي اختیاري از سوي شوراي عالی برنامه ریزي براي هر رشته و گرایش مشخص شده است 
  دوره هاي تحصیلی
×××××××××××××  

لی برنامه ریزي تعداد واحدها درسی الزم براي گذراندن هر یک از دوره هاي تحصیلی بر اساس مصوبه شوراي عا
  :وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به شرح زیر است

   واحد72 تا 68دوره هاي کاردانی بین 
   واحد135 تا 130دوره کارشناسی پیوسته غیر از رشته هاي فنی و مهندسی 

   واحد140 تا 130دوره هاي کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی 
   واحد70 تا 67دوره کارشناسی ناپیوسته 

 

  : و دانشجوییره خدمات آموزشیادا
دائـم  (شـوند، بررسـی درخواسـتهاي انتقـال      ثبت نام و تشکیل پرونده کلیه دانشجویانی که در دانشگاه پذیرفته مـی    

دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دیگر، ارزیابی وضعیت تحصیلی دانشجویان و رسیدگی به ) ،مهمان
ومیت از تحصیل، بررسی سنوات تحصیل دانشجویان پس از گزارش گـروه،    درخواستهاي انصراف از تحصیل، محر    

انعکاس وضعیت دانشجویان مشمول قانون وظیفه عمومی جهت صدور معافیت تحـصیلی بـه اداره نظـام وظیفـه و       
این اداره با در نظر . معرفی جهت انجام خدمت وظیفه عمومی هنگام پایان تحصیل،از وظایف اداره آموزش می باشد

هـاي تحـصیلی، تـسویه     فتن شرایط و رعایت دقیق مقررات خاص از قبیل انجام تعهدات پرداخـت شـهریه، وام              گر
حساب با واحدهاي مختلف و نداشتن مسئله نظام وظیفه عمومی،اقدام به صدور مـدارك تحـصیلی و دانـشنامه در              

  .کند مقاطع مختلف آموزشی می
دانشجویان در   آگاهی و همکاريالع وت آموزشی دانشگاه جهت اط  آئین نامه و مقررا   گزیده اي از    به همین منظور    

  .است   امور آموزشی و همچنین برنامه زمانبندي پیشنهادي و کلیه واحدهاي هر رشته در این مجموعه گردآوري شده
  )در این مجموعه راهنما تعاریف زیر پذیرفته شده است( تعاریف

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  
 : انشگاهد -1

 )دانشگاه(به همه دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی، روزانه شبانه دولتی و غیر دولتی 
  .گفته می شود

 : دانشکده -2

 خاصی از علوم فعالیت دارد مانند دانشکده علوم، دانشکده برق، ةدانشکده واحدي از یک دانشگاه است که در رد
 .آن دانشکده الهیات و نظایر 

 :گروه آموزشی -3
 گروه آموزشی واحدي از یک دانشکده یا یک دانشگاه است، که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت 

 .، گروه صنایع، گروه حسابداري و نظایر آنعمراندارد مانند گروه 

 : دوره -4

و در یک رشته خاص تحصیل منظور از دوره در نظام آموزش عالی مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده 
  ...می کند و در آن رشته فارغ التحصیل می شود مانند دوره کاردانی، دوره کارشناسی و 

 : اداره آموزش -5
منظور از اداره آموزش، یک واحد اداري در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به 

  .م امتحانات جمع آوري نمرات و اعالم نتایج را بر عهده دارد دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجا
  



 :استاد -6

 . هر عضو هیات علمی که مسولیت تدریس دروس نظري یا عملی را در دانشگاه بر عهده دارد استاد نامیده می شود 

 :رشته -7
دسی،کشاورزي و علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهن( رشته یکی از شعب فرعی از گروهاي علمی 

است که از لحاظ موضوع کامال مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآئی مشخص ) غیره
  .می انجامد 

 :گرایش -8

 . هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد،گرایش نامیده می شود 

 : نیمسال تحصیلی -9
 جلسه انجام می پذیرد، یک نیم سال تحصیلی می گویند که به 16مدت زمان چهار ماه و نیم آموزش را که در طول 

 .یک ترم تحصیلی نیز موسوم است

 : سال تحصیل -10
هر سال تحصیلی از دو نیمسال تحصیلی یا از دو ترم و عنداللزوم یک دوره تابستانی تشکیل می گردد و هر نیمسال 

  .ست  هفته آموزش ا6 هفته و هر دوره تابستانی شامل 16تحصیلی شامل 
 : نظام واحدي -11

در این نظام ارزش هر . آموزش عالی در تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر نظام واحدي است
  .درس با تعداد واحدهاي آن سنجیده می شود تعداد واحدهاي هر درس ضریب آن درس محسوب می شود

 32) یا آزمایشگاهی( ساعت، عملی 16 نظريهر واحد درس مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت
 ساعت، در طول یک 64) یا کار در عرصه(  ساعت، کارآموزي و کارورزي 48) یا عملیات میدانی(ساعت، کارگاهی 
مورد رشته  در. و طبق برنامه مصوب شوراي عالی برنامه ریزي تدریس می شود) یا دوره تابستانی(نیمسال تحصیلی 

  . هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط  استاد مربوط تعیین می شودهایی که داراي پروژه
 :انتخاب واحد  -12

دانشجو موظف است که در  .  بالفاصله پس از ثبت نام دانشجو و تسلیم مدارك کافی، انتخاب واحد آغاز می گردد
کده مراجعه نماید و با رعایت مهلت تعیین شده از سوي دانشگاه براي انتخاب واحدهاي درسی به آموزش دانش

 . دروس پیش نیاز و دقت کافی در ثبت شماره درس به انتخاب واحد اقدام نماید

تعیین شده حداکثر دو درس را حذف نموده و براي دو درس   پس از شروع ترم دانشجو می تواند در مهلت-١٢-١
  .د مقرر تجاوز ننمایدمشروط بر آنکه تعداد واحدهاي انتخابی وي از ح. دیگر ثبت نام کند

این برگ نشان دهنده .  پس از حذف و اضافه برگ نهایی انتخاب واحد به دانشجو تحویل می گردد-2-12
  .واحدهاي انتخابی دانشجو می باشد که می بایست در امتحان آنها شرکت کند 

ترم آخر از این امر . ت واحد اس20 و حداکثر 12 تعداد واحدهاي انتخابی دانشجو در هر نیمسال حداقل -١٢-٣
  .مستثنی است 

 :جیادانشجوي اخر -13
 دانشجوي اخراجی کسی است که بر اساس مقررات و آئین نامه هاي آموزشی و انضباطی ادامه تحصیل او امکانپذیر 
نباشد که با صدور حکم الزم ارتباط تحصیلی وي با دانشگاه قطع و یا بر اساس آئین نامه مربوطه براي او مدرك 

  .لی با درجه معادل صادر می گرددتحصی
 : واحد احتسابی -14

تعداد واحدهایی را که پس از تغییر رشته از سوي گروه آموزشی و اداره آموزش دانشگاه از دانشجو پذیرفته شده 
  .میانگین کل وي منظور می گردد، واحد احتسابی گویند 

 :حذف اضطراري -15
 هفته به پایان نیمسال تحصیلی با تأیید 5حداکثر تا طراري تواند فقط یک درس نظري را به صورت اض  دانشجو می

 مجموع ساعات 16/3امه آموزشی مشروط بر آنکه غیبت دانشجو در ان درس بیش از مطابق آئین نگروه آموزشی و 
  .  واحد کمتر نشود، حذف کند12آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحد باقیمانده وي از 

 : درس پیش دانشگاهی -16
ت که به منظور تقویت بعضی از دروس اساسی علوم پایه بوده و با توجه به نمره خام در آزمون سراسري درسی اس

  .دانشجو موظف به گذرانیدن آن می باشد 
 آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که نمره خام امتحان آنها در -1-16

ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زبان فارسی و خارجی و : رس از دروس آزمون ورودي در یک یا چند د
حد نصاب نمره خام مربوط به آن درس یا دروس کمتر باشد، % 50دیگر دروس تخصصی متناسب با رشته از 

، عالوه )به تشخیص شوراي آموزش موسسه(  واحد 4 تا 2موظفند حسب نیاز رشته، آن درس یا دروس را به میزان 
  . دروس مندرج در برنامه هاي مصوب بگذرانندبر
 ارائه دروس پیش دانشگاهی و چگونگی اجراي آنان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، از هر حیث -2-16 

مانند دیگر دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزشی است نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت می گردد و در 
ال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود پس از لحاظ مشروطی قبولی میانگین نمرات پایان س

  .یا ردي دانشجو نیز تاثیر دارد 
  
  
  
  
  



  
  بسمه تعالی

 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري
 موسسه آموزش عالی خزر

  غیرانتفاعی-غیر دولتی
   :  کارهاي عمومی ساختمان گرایش -عمرانتعریف وهدف رشته کاردانی  

یکی از دوره هاي آموزشی در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت افرادي است که بتوانند با اطالعات کافی 
 .  از عهده اجراي کارهاي عمومی که غالب آنها در کلیه ساختمانها با مقادیر و مقیاسهاي متفاوت وجود دارند برآیند

  
  :هاي عمومی ساختمان کار-عمرانبرنامه درسی دوره کاردانی ناپیوسته 

 جمع کل  دروس تخصصی اجباري  دروس اصلی   دروس پایه دروس عمومی

12  10  32  24  78  
  

  : دروس عمومی-الف
 تعداد ساعت

یف
رد

 

تعداد  نام درس کد درس
 جمع عملی نظري واحد

 پیشنیاز 

 - 48 - 48 3 ادبیات فارسی  102314 1

  -  32  -  32  2  )1( اسالمی اندیشه  102312  2
  -  32  -  32  2  اخالق و تربیت اسالمی  102313  3
  -  48  -  48  3  زبان خارجی  102315  4
  -  32  32  -  1  )1(تربیت بدنی   101304  5
  -  32  -  32  1   تنظیم خانوادهبهداشت و  101316  6

    224  32  192  12  جمع

  
  
  
 

  

 
   شوراي عالی برنامه ریزي339مروري بر آئین نامه آموزشی مصوب جلسه 

  1376شت ماه اردیبه
  :نام نویسی

   : 3ماده 
دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعالم می کند براي ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره 
آموزش مراجعه کند، عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی بدون اطالع و عذر موجه، در یک نیمسال بمنزله انصراف 

  .از تحصیل است 
در صورت تاخیر و با عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ولی آن نیمـسال جـزو      

  .مدت مجاز تحصیل وي محسوب می شود
   : 4ماده 

دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک 
در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته هاي انتخابی بـه تـشخیص      . نخواهد داشت یا چند دانشگاه را     
موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوري محروم و سوابق تحصیل وي باطل اعالم می شود و  کمیسیون بررسی

 تعیین شـده بـه   دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي          
  .دانشگاه ذیربط بپردازد 

   :13ماده 
 سال است در صورتیکه دانـشجو  3 سال و کاردانی 6 حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره هاي کارشناسی پیوسته     

  .نتواند واحدهاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود 
  :حضور در جلسات 

   : 14ماده 
 16/3حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 

  .در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود. مجموع ساعات آن درس تجاوز کند
یا به هـر دلیـل دیگـر مجـاز نیـست و در      غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه   : تبصره  

  . غیبت دانشجو محسوب می شود 16/3صورت پیشامد جزو 
   : 15ماده 

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس 
  .موجب حذف آن درس می گردد 

   : 16ماده 
  .شی دانشگاه یا کمیته آن شورا استت درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزتشخیص موجه بودن غیبت در جلسا



  
   :18ماده 

 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی، فقط یکی از درسهاي نظري خود را 5 در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا 
 مجمـوع  16/3س بـیش از  با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند مشروط بر آنکه اوال غیبـت دانـشجو در آن در          

  . واحد کمتر نشود 12ساعات آن درس نباشد و ثانبا تعداد واحدهاي باقیمانده وي از 
  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

××××××××××××××××××× 
   :20ماده 

 ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کالس، انجام تکـالیف درسـی و نتـایج     
  .انات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است امتح

   : 22ماده 
دانشجوئی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصـت   .  است 10حداقل نمره قبولی در هر درس       

قبولی و ردي در کارنامـه دانـشجو ثبـت و در محاسـبه     کلیه دروس اعم از  با این حال نمره. ملزم به تکرار آن است 
  .میانگین منظور می شود 

   :24ماده 
 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره 10 استاد موظف است گزارش نمره نهائی هر درس را حداکثر ظرف 

  .آموزش دانشکده یا واحد مربوطه تسلیم نماید 
  . دانشگاه غیر قابل تغییر است نمره پس از اعالم به آموزش کل: تبصره 
   : 26 ماده :1تبصره 

براي محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب            
بر تعداد کل واحدهاي اخذ شـده  ) اعم از ردي یا قبولی  (ها در تمام دروس که دانشجو براي آنها نمره گرفته است            

  .تقسیم می شود 
در صورت اشتباه . رعایت دروس پیش نیاز و هم زمان و مقررات مربوط به آن براي دانشجویان الزامی است           : تذکر

 .دانشجو مسئول خواهد بود و شهریه دانشجو مسترد نخواهد شد و درس وي حذف می گردد 

   : 27ماده 
یر اینصورت نام نویـسی دانـشجو در    باشد در غ12میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از         

  .نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود 
هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي کتبا اطالع دهد و یک نسخه از آن : تبصره 

العی دانشجو را در پرونده دانشجو ضبط نمایدبااین وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه ویا اظهار بی اط
  .این امر مانعی در اجراي مقررات نخواهد بود

   : 28ماده 
 واحـد  14دانشجوئی که بصورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بـیش از     

  .درسی در آن نیمسال را ندارد 
   : 29ماده 

متناوب کمتر   متوالی یادو نیمسالیوسته در نا پ کارشناسیکاردانی و در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره 
  . باشد، در هر مرحله اي که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود 12از 

   : 36 ماده :1تبصره 
  .دانشجوي منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل کند

   : 38ماده 
ل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحـصیلی      انتقال به معنی تغییر محل تحصی     

  .است 
   :39ماده 

  . انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه هاي تهران ممنوع است به جز دو مواردي که در آئین نامه ذکر شده است 
   :41ماده 

و از ) اعـم از روزانـه و شـبانه   ( دانشگاه هاي حـضوري   انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه از دانشگاه پیام نور به      
دانشگاه هاي غیردولتی به دانشگاههاي دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد بالمانع      

  .است 
   : 50ماده 

در مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یـک نیمـسال تحـصیلی خـود را                
  .دانشگاه مبداء گذرانده باشد
  :فراغت از تحصیل

  :64ماده 
دانشجوئی که کلیه واحدهاي درس یکی از دوره هاي کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق 
   .برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آئین نامه با موفقیت گذرانیده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود

تاریخ فراغت از تحصیل روزي لست که آخرین نمره درس دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشگاه : 1تبصره 
  . تحویل می شود

  :65ماده 
 باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد 12میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 

  . مدرك کاردانی یا کارشناسی دریافت کند



 دوم:  سال      اول:   نیمسال

 واحد عملی واحد نظري نام درس کد درس

 - 2 )2(محاسبات فنی  404113
 1 1 مکانیک خاك و آزمایشگاه 404120
 1 2 اجزاي ساختمان و کارگاه 404131
 1 2 کارگاهاجزاء ماشین، موتورها و  404114
 1 2 تکنولوژي بتن و آزمایشگاه 404122
 1 1 برقیکارگاه تأسیسات مکانیکی و  404124

 2 1 نقشه کشی اجرایی 404132

  -  2  اخالق اسالمی  102313
 7 13 جمع

  20  واحدها کل   جمع
  

  دوم:  سال      دوم:            نیمسال

 واحد عملی واحد نظري نام درس کد درس

 - 2 ماشین آالت ساختمانی و راهسازي 404123
 - 2 تجهیز اداره کارگاه 404138
 1 1 متره و برآورد و پروژه 404137
 1 2 اجراي ساختمانها با مصالح سنتی 404133
 - 2 اجراي ساختمانهاي بتنی 404134
 - 2 اجراي ساختمانهاي فلزي 404135
  -  3  محوطه سازي  404136
 1  -  جوشکاري و ورقکاريکارگاه   404126

 3 14 جمع
  17  واحدها کل   جمع

 
 
 

 واحد2  : ) کارورزي) (2(کارآموزي * 
 

 

  : دروس پایه-ب

 تعداد ساعت

یف
رد

 

 تعداد واحد نام درس  درسکد
 جمع عملی نظري

  پیشنیاز

1 404101 
 و ریاضی عمومی
 مقدمات آمار

4 64 - 64 - 

فیزیک حرارت و   404103  2
 یا 404101  48  32  16  2  آزمایشگاه

  همزمان

 یا 404101  32  -  32  2  فیزیک مکانیک  404106  3
  همزمان

  -  48  32  16  2  رسم فنی  404107  4 
  -  192  64  128  10  جمع

  : دروس اصلی -ج

 تعداد ساعت

یف
رد

 

 نام درس کد درس
تعداد 
 واحد

 جمع عملی نظري

پیشنیاز یا 
 همزمان

1 404111 
زمین شناسی و مصالح 

 ساختمانی
3 48 - 48 - 

  404101  32  -  32  2  )1(محاسبات فنی   404112  2

  404112  32  -  32  2  )2(محاسبات فنی   404113  3

-404107  64  32  32  3  اجزاء ماشین، موتورها و کارگاه  404114  4
404103  

  102315  32  -  32  2  زبان فنی  404115  5

  -  16  -  16  1  قوانین و روابط کار  404116  6

  -  32  32  -  1  تعمیر و نگهداري  404117  7

  -  16  -  16  1  ایمنی و بهداشت  404118  8

  404101  64  32  32  3  نقشه برداري و عملیات  404119  9

و03و404101  48  32  16  2  مکانیک خاك و آزمایشگاه  404120  10
  12و11



  404107  48  32  16  2  نقشه کشی ساختمان  404121  11

  404111  64  32  32  3  تکنولوژي بتن و آزمایشگاه  404122  12

ماشین آالت ساختمانی و   404123  13
  404114  32  -  32  2  راهسازي

  404103  48  32  16  2   و برقییکیکارگاه تاسیسات مکان  404124  14

    -  48  32  16  2  کارهاي چوبی و کارگاه  404125  15

  -  48  48  -  1  کارگاه جوشکاري و ورقکاري  404126  16

  -  672  304  368  32  جمع

  :دروس تخصصی) د

 تعداد ساعت

یف
رد

 

تعداد  نام درس کد درس
  جمع عملی نظري واحد

 پیشنیاز 

 404121 و 404111 64 32 32 3   و کارگاهاجزاء ساختمان 404131 1

  404121و404107  80  64  16  3  نقشه کشی اجرایی  404132  2

اي ساختمانها با مصالح راج  404133  3
  404131و404121  64  32  32  3  سنتی و پروژه

  404133هم نیاز   32  -  32  2  اجزاي ساختمانهاي بتنی  404134  4
  404133هم نیاز   32  -  32  2  اجزاي ساختمانهاي فلزي  404135  5
  31و21و404120  54  -  54  3  محوطه سازي  404136  6
  31و404121  48  32  16  2  متره و براورد و پروژه  404137  7
  31و404123  32  -  32  2  تجهیز و اداره کارگاه  404138  8
  ومدپس از پایان ترم    ماه2حداقل           2  )کاربینی) (1(کارآموزي   404139  9
  دروس تخصصیپایان  پس از    2  )کارورزي) (2(کارآموزي   404140  10

          24  جمع
 
  
  

  
  

  تقویم آموزشی
  اول:  سال      اول :  نیمسال

 واحد عملی واحد نظري نام درس کد درس

 - 4 ریاضیات عمومی و مقدمات آمار 404101
  -  2  فیزیک مکانیک  404106
  1  1  رسم فنی  404107
  -  1  قوانین و روابط کار  404116
  -  1  ایمنی و بهداشت  404118
  -  3  زبان خارجی عمومی  102315
  -  3  زمین شناسی و مصالح ساختمانی  404111
  -  1  بهداشت و تنظیم خانواده  101316
  1  1  آشنایی با کامپیوتر  111111

  2  17  جمع
  19  واحدها کل   جمع

  
  اول:  سال      دوم :  نیمسال

 واحد عملی واحد نظري نام درس کد درس

 - 2 1محاسبات فنی  404112
  1  1  رت و آزمایشگاهفیزیک حرا  404103
  1  1  نقشه کشی ساختمان  404121
  1  1  کارهاي چوبی و کارگاه  404125
  -  2  زبان فنی  404115
  1  -  تعمیر و نگهداري  404117
  1  2  نقشه برداري و عملیات  404119
  -  3  زبان فارسی  102314
  -  2  )1( اسالمی اندیشه  102312
  1  -  )1(تربیت بدنی   101304

  6  14  جمع
  20  واحدها کل   جمع

 
  واحد2 : ) کاربینی) (1(موزي آرا ک*


