
  اي سما مراغه مقطع کاردانی پیوسته آموزشکده فنی و حرفه کارهاي عمومی ساختمان  -ساختمانجدول دروس رشته 
  عملی  نظري  نیاز هم  نیاز پیش  تعداد واحد  نوع درس   نام درس  ردیف  ترم

اول
  

        2  پیش دانشگاهی  ریاضی پیش دانشگاهی  1
        2  پیش دانشگاهی  زبان پیش دانشگاهی  2
        2  عمومی  اندیشه اسالمی  3
        2  جبرانی  مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی  4
        2  پیش دانشگاهی  فیزیک پیش دانشگاهی  5
        2  اصلی  زمین شناسی کاربردي  6
        2  اصلی استاتیک   7
        2  اصلی  تعمیر ونگهداري ساختمان  8
        3  عمومی  فارسی عمومی  9
        1  عمومی  کریمآشنائی با قرآن   10
              
              

      20  20مجموع واحدها                                                            

دوم
  

    زمین شناسی    1  تخصصی  ماشین آالت ساختمانی  1
    ریاضی پیش دانشگاهی    3  پایه   6ریاضی   2
  6ریاضی   فیزیک پیش    2  پایه  فیزیک مکانیک  3
      1  1  اصلی  آشنائی با مبانی نظري معماري وپروژه  4
        3  اصلی  مکانیک خاك وپی سازي  5
    استاتیک     3  اصلی  مقاومت مصالح  6
    زبان پیش دانشگاهی    3  عمومی  زبان خارجی   7
  فیزیک مکانیک    1    پایه  آز فیزیک مکانیک  8
        2  اصلی  تجهیز وراه اندازي کارگاه   9

              
              
              

    2  18  20مجموع واحدها                                                          

سوم
  

      1    اصلی  کارگاه تاسیسات برقی  1
    6ریاضی     2  پایه  7ریاضی   2
    زبان خارجی    2  اصلی  زبان فنی  3
  6ریاضی   پیش فیزیک    2  اصلی  فیزیک حرارت  4
    6ریاضی   1  2  تخصصی  ساختماننقشه برداري   5
    مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی  1  1  تخصصی  کاربرد کامپیوتر در ساختمان  6
      1  1  اصلی  نقشه کشی ساختمانهاي بتنی  7
        1  عمومی  وصایاي امام (ره)  8
        2  عمومی  جمعیت و دانش خانواده  9
  فیزیک حرارت    1    پایه  آز فیزیک حرارت  10
11              
12              

    5  13      18مجموع واحدها                                                             

جهارم
  

      1    عمومی  1تربیت بدنی   1
      1    اصلی  کارگاه تاسیسات مکانیکی  2
آشنائی با مبانی نظري - نقشه برداري ساختمان  1  1  تخصصی  محوطه سازي وپروژه  3

    وپروژهمعماري 
    آشنائی با مبانی نظري معماري وپروژه  1  1  تخصصی  متره وبرآورد  4
      2  1  اصلی  تکنولوژي وکارگاه قالب بندي و آرماتور  5
    مکانیک خاك وپی سازي  1    اصلی  آزمایشگاه مکانیک خاك  6
        2  تخصصی  اصول سرپرستی   7
    مصالح مقاومت    2  تخصصی  روشهاي محاسبات ساختمانهاي فلزي  8
    مقاومت مصالح    2  اصلی  محاسبات ساختمانهاي بتنی  9
    مکانیک خاك وپی سازي  1    اصلی  آزمایشگاه بتن وسایر مصالح  10
        2  عمومی  آئین زندگی  11
12              

    8  11   19مجموع واحدها                                                                

پنجم
  

    واحد پاس شده باشد 60ترم آخروحداقل   2    تخصصی  کارآموزي  1
    ومت مصالحامق    2  تخصصی  تحلیل  مقدماتی سازه ها  2
    ومت مصالحامق  1    تخصصی  کارگاه اسکلت فلزي وجوشکاري  3
روشهاي محاسبات ساختمانهاي   مکانیک خاك وپی سازي    2  تخصصی  آئین نامه هاي ساختمانی  4

  ساختمانهاي بتنیمحاسبات - فلزي
      1  2  تخصصی  کارآفرینی  5
6              
7              

    4  6     10مجموع واحدها                                                              
  تذکرات بسیار مهم

وفنـاوري   ) واحـد نظـري   1و  واحـد عملـی   1(نقشه کشی ساختمانواحد نظري) 2(استاتیک جبرانیباید دروس و هنرستانی غیر مرتبط  و انسانی وتجربی  *دیپلم هاي ریاضی 
  ا بگذرانندي ررواحد نظ 2جبرانی (عمومی  ونقشه برداري  واحد عملی) 1واحد نظري) وکارگاه سفت کاري ( 2ساختمانهاي فلزي وبتنی (

واحـد نظـري)  وفنـاوري     1واحد عملـی و   1نقشه کشی ساختمان( و واحد نظري  2برانی واحد نظري) نقشه برداري عمومی ج 2باید استاتیک جبرانی( * دیپلم هاي کارودانش
                                                  واحد 24*سقف انتخاب واحد ترم فارغ التحصیلی:      واحد ذکر شده بگذرانند 87را عالوه بر واحد نظري)  2ساختمانهاي فلزي وبتنی (

  واحد 87: فنی وحرفه اي *تعداد کل واحد هاي دانشجویان با دیپلم .    واحد اخذ کند 14:مشروط حساب شده و دانشجو ترم بعد باید  12زیر *معدل ترمی 
  واحد93*تعداد کل واحدهاي دانشجویان با دیپلم کارودانش :                                                                واحد  12*حداقل انتخاب واحد ترمی:  

  واحد96:   وتجربی * تعداد کل واحدهاي دانشجویان با دیپلم ریاضی                                                             واحد 20*سقف انتخاب واحد ترم عادي:
                                                                               پیشنیاز وهمنیاز الزامی وبر عهده دانشجوست رعایت*      واحد                                            24:   17*سقف انتخاب واحد معدل باالي 

بـه  واحـد درسـی اخـذ نمایـد      14واحد درسی پاس کرده باشد باید به همراه درس کارآموزي  60ذ درس کارآموزي را داشته باشد عالوه بر اینکه باید چنانچه دانشجوئی قصد اخ
  در مجموع.... مگر آنکه دانشجوي ترم آخر باشد واحد بیشتر نمیتواند انتخاب نماید 16عبارتی از 

  

 


