
  تاسیساتجدول ارائه ترمی  دروس رشته 
  

  نیمسال اول
  تعداد واحد  هم نیاز  پیش نیاز  نوع درس  نام درس  شماره درس  ردیف

  2 ------  ------  جبرانی  ریاضیات جبرانی    1
  2 ------  ------  جبرانی  ترمودینامیک جبرانی    2
  3  ------  ------  پایه  )2( عمومی ریاضیات    2
  2  ------  ------  پایه  استاتیک    3
  3  ------  ------  تخصصی  تاسیسات برق    4
 وري بهره مدیریت    5

  تاسیسات در انرژي
  2  ------  ------  تخصصی

 هاي انرژي کاربرد    6
 در پذیر تجدید

  تاسیسات

  2  ------  ------  تخصصی

 تاسیسات ومصالح مواد    7
  برودتی و حرارتی

  2  ------  ------  تخصصی

 تاسیسات کشی نقشه    8
  رایانه کمک به برودتی

  2 ------ ------  تخصصی

  واحد  20جمع             
  

  نیمسال دوم
  

شماره   ردیف
  درس

  تعداد واحد  هم نیاز  پیش نیاز  نوع درس  نام درس

  3  ------  2ریاضی عمومی   پایه  کاربردي ریاضیات    1
  3  2ریاضی عمومی   ------  اصلی  )2( سیاالت مکانیک    2
  3  ------  2ریاضی عمومی   اصلی  )2( ترمودینامیک    3
  2ریاضی عمومی   ------  اصلی  مصالح مقاومت    4

  استاتیک
2  

  3  2ریاضی عمومی   ------  اصلی  دینامیک    5
  2  ------  ------  یعموم  تاریخ تحلیلی صدر اسالم    6
  2 ------ ------  یعموم  )2(اندیشه اسالمی     7
  1 ------ ------  یعموم  )2(تربیت بدنی     8
 و تاسیسات برق کارگاه    9

  آزمایشگاه
  1  تاسیسات برق  ------  تخصصی

  واحد 20جمع             



  
  

  نیمسال سوم
  

  تعداد واحد  هم نیاز  پیش نیاز  نوع درس  نام درس  شماره درس  ردیف
  3  ------  )2(ترمودینامیک   اصلی )2(انتقال حرارت     1
  2  ------  )2( ترمودینامیک  اصلی سوخت و احتراق    2
طراحی سیستمهاي     3

تبرید و سردخانه با 
 پروژه

  3  ------ )2(ترمودینامیک   تخصصی

  2  ------  برق تاسیسات  تخصصی کنترل تاسیسات    4
  2  ------  ------  تخصصی زبان فنی    5
آزمایشگاه     6

 ترمودینامیک
  1  )2(ترمودینامیک   ------  اصلی

آزمایشگاه انتقال     7
 )2(حرارت 

  1 )2(انتقال حرارت   ------  اصلی

  2 ------  ------  عمومی تفسیر موضوعی قرآن    8
انقالب اسالمی و ریشه     9

 هاي آن 
  2 ------  ------  عمومی

  2 ------  ------  جبرانی  سیاالت جبرانی    10
  واحد 20جمع             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نیمسال چهارم
  

تعداد   هم نیاز  نیازپیش   نوع درس  نام درس  شماره درس  ردیف
  واحد

تاریخ فرهنگ و تمدن     1
 اسالم و ایران

  2  ------  ------  عمومی

طراحی سیستم هاي     2
  تهویه مطبوع

 با پروژه 

طراحی سیستمهاي تبرید و   تخصصی
  سردخانه با پروژه

------  3  

طراحی   ------  تخصصی کارگاه تبرید و سردخانه    3
سیستمهاي تبرید 

و سردخانه با 
  پروژه

2  

طراحی سیستم   ------  تخصصی کارگاه تهویه مطبوع    4
 هاي تهویه مطبوع

  با پروژه 

2  

طراحی به کمک نرم     5
 افزارهاي تاسیسات

طراحی سیستم   ------  تخصصی
 هاي تهویه مطبوع

  با پروژه 

2  

تجهیزات حرارتی و     6
 برودتی

طراحی   ------  تخصصی
سیستمهاي تبرید 

و سردخانه با 
  پروژه

2  

طراحی سیستم هاي تهویه   تخصصی پروژه    7
 مطبوع

  با پروژه 

------  3  

  2 ------  ------  جبرانی  انتقال حرارت جبرانی    8
  2  ------  ------  تخصصی کار آموزي    9

 20جمع           
  واحد

  
  
  
  


