
جْت بزگشاری حضَری   َتزکاهپی درٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍُ

1444-1441ًیوسال دٍم-کارشٌاسیهمطع در   

 1 همذهِ ای بز هسابمات بزًاهِ ًَیسی

 2 

 
 

جْت بزگشاری  ُ ًمشِ بزداریدرٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍ

1444-1441ًیوسال دٍم-کارشٌاسیهمطع   حضَری  در  

 1 صئَ دسی فیشیک

 2 صئَ دسی هاَّارُ ای

 3 آهایش سزسهیي

 4 ّیذرٍ گزافی

 5 هتزُ ٍ بزآٍرد پزٍصُ

 
 

جْت بزگشاری حضَری  در  هعواری ُدرٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍ

1444-1441دٍمًیوسال -کارشٌاسیهمطع   

5 طزاحی هعواری  1 

 2 هذیزیت ٍ تشکیالت کارگاّی

3 طزاحی هعواری  3 

2کارگاُ رٍستا   4 
 
 

جْت بزگشاری  ُ هٌْذسی شیویدرٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍ

1444-1441ًیوسال دٍم-حضَری  در همطع کارشٌاسی  

2عولیات ٍاحذ   1 

 2 کٌتزل فزایٌذّا

ٍ طزح هٌْذسی التصاد  3 

 



 

جْت بزگشاری حضَری  در همطع  ُ بزقدرٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍ

1444-1441ًیوسال دٍم-کارشٌاسی  

 1 ابشار دلیك

 2 اصَل طزاحی ٍ ساخت تزاًس

2بزرسی سیستوْای لذرت   3 

 4 تَلیذ ٍ ًیزٍگاّْا

 5 حفاظت ٍ رلِ

 6 هاشیي ّای هخصَص

تحمیك در عولیاتهباًی   7 

 8 هذیزیت اًزصی
 

 جْت بزگشاری حضَری  درهکاًیک ُ درٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍ
1444-1441ًیوسال دٍم-کارشٌاسیهمطع   

 1 هذیزیت ٍ کٌتزل پزٍصُ

 2 کٌتزل اتَهاتیک

 3 شٌاخت فلشات

 4 سیستن ّای اًتمال آب

 5 طزاحی ٍ ساخت بِ کوک کاهپیَتز

 

 

 

 

 

 

 

 



جْت بزگشاری حضَری  در  عوزاى گزٍُ درٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی

1444-1441ًیوسال دٍم-کارشٌاسیهمطع   

 اصَل هٌْذسی سذ

 همزرات هلی ساختواى

 اصَل هذیزیت ساخت

 رٍشْای اجزایی ساختواى

 بٌاّای آبی

 آبْای سیز سهیٌی

پزٍصُاصَل هٌْذسی آب ٍ فاضالب ٍ   

 اصَل هٌْذ سی تزافیک
 

جْت بزگشاری حضَری  در صٌایع ُ درٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍ

1444-1441ًیوسال دٍم-کارشٌاسیهمطع   

 1 طزاحی ٍ ایجاد صٌایع

 2 تحلیل سیستن ّا

شبیِ ساسی هایشگاُآس  3 
  

 

همطع  جْت بزگشاری حضَری  درٌّز ُ درٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍ

1444-1441ًیوسال دٍم-کارشٌاسی  

3کارگاُ ًماشی سطح  1 

3ی سطح سِکارگاُ طزاح  2 

2دٍ  کارگاُ ًماشی سطح  3 

1 ی سطح سِکارگاُ طزاح  4 
 

 



جْت بزگشاری حضَری  در هعذى ُ درٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍ

1444-1441دٍمًیوسال -کارشٌاسیهمطع   

 1 ایوٌی بْذاشت ٍ هحیط سیست

 2 آبْای سیز سهیٌی 

2صئَ فیشیک اکتشافی   3 

 4 چاُ ًگاری

 5 تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّای اکتشافی

 6 تحمیك در عولیات

2خذهات فٌی   7 

 8 طزاحی هعذى

 

 جْت بزگشاری حضَری  درهَاد ُ درٍس ارائِ شذُ بزاساس بزًاهِ درسی پیشٌْادی گزٍ
1444-1441ًیوسال دٍم-کارشٌاسیهمطع   

 1 طزاحی ٍ اًتخاب هَاد هٌْذسی

 2 بزرسی ّای غیز هخزب

 3 هٌْذ سی پَدر

 4 سزاهیک ّا ٍ دیز گذاسّا

 5 کا ًِ آرایی ٍ تغلیظ هَاد

 6 خَاص سزاهیک ّا
 

 

.باشذالشاهی هی  در کالس درس حضَر داًشجَیاى درٍس هذکَر بذٍى در ًظز گزفتي ٍرٍدی ٍ تزم  

.کلیِ درٍس عوَهی   بصَرت هجاسی تشکیل خَاٌّذ شذ  


