داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد ًجف آباد  -آهَزشندُ فٌی ٍ حر فِ ای سوا  -برًاهِ پیشٌْادی ترم بٌدی گرٍُ ساختواى
ترم 1

رياضی پیش داًشگاّی2-تظری

ترم 2

رياضی( 6رياضی عوَهی )ً3-ظری

ترم 3

رياضی ( 7رياضی ماربردی)ً 2-ظری

فیسيل پیش داًشگاّیً 2-ظری

زباى پیش داًشگاّیً 2-ظری

هباًی ماهپیَتر ٍ برًاهِ ًَيسی

(ّوِ ديپلوِ ّا بِ غیر از ديپلن ًظری )

(ّوِ ديپلوِ ّا بِ غیر از ديپلن ًظری )

(هربَط بِ ّوِ ديپلوْا حتی فٌی ٍ حرفِ ای )

فیسيل هناًیل ٍ آزهايشگاُ فیسيل هناًیل-آزهايشگاُ  2ساعتی

ماربرد ماهپیَتر در ساختواىٍ 2-احد  5ساعتی  -ترم  2بِ بعد

زباى عوَهی – ً 3ظری

فیسيل حرارت ٍ آزهايشگاُ فیسيل حرارت -آزهايشگاُ  2ساعتی
(ايي چْار درس ّن ًیاز با رياضی  – 6ترم دٍم)

زباى فٌی – ً 2ظری-ترم  3يا 4

ترم 4

ايستايی هقدهاتی ( جبراًی برای ّوِ بِ جس فٌی ) ً 2-ظری
ترم 1

زهیي شٌاسی ماربردیً 2-ظری

درس جبراًی برای ّوِ بِ جس فٌی

آشٌايی با هباًی هعواری ٍ پرٍشُ – ٍ 2احد  5ساعتی-ترجیحا ترم 2

تنٌَلَشی ٍ مارگاُ قالبٌدی ٍ آرهاتَرٍ 3-احد  7ساعتی-ترجیحا ترم 2

استاتیل(بدٍى پیش ًیاز برای فٌی)ً 2-ظری
ترم يل برای فٌی ٍ ترم  2برای بقیِ

ترم 2

ترم 3

هناًیل خاك ٍ پی سازی ً 3-ظری  -ترم  2يا 3

ًقشِ مشی ساختواًْای بتًَیٍ 2-احد  4 -ساعتی – ترجیحا ترم  3بعد از ماربرد

هاشیي آالت ساختواًی ٍ راُ سازیً 1-ظری -ترم  2بِ بعد

راياًِ در ساختواى

هقاٍهت هصالحً 3-ظری

آزهايشگاُ هناًیل خاكٍ 1-احد  3ساعتی

ترم  2برای فٌی ٍ ترم  3برای بقیِ

آزهايشگاُ بتَى ٍ ساير هصالحٍ 1 -احد  3ساعتی

هترُ ٍ برآٍردٍ 2-احد  4 -ساعتی – ترجیحا ترم 3

مارگاُ اسنلت فلسی ٍ جَشناریٍ 1-احد  4ساعتی
ترم 4

تحلیل هقدهاتی سازُ ّاً 2-ظری

آئیي ًاهِ ّای ساختواًیً 2-ظری ّ(-ن ًیاز با رٍشْای هحاسبات

رٍشْای هحاسبات ساختواًْای فلسیً 2-ظری

ساختواى ّای فلسی -هحاسبات ساختواى ّای بتًَی)

هحاسبات ساختواًْای بتًَی ً 2-ظری
في آٍری ساختواى فلسیً 1-ظری

ترم 1

(درس جبراًی بِ جس فٌی )

مارگاُ تاسیسات هناًینی  1 -عولی  4ساعتی

مارگاُ سفت ماری  1 -عولی  4ساعتی

تعویر ٍ ًگْداری ساختواى ً 2-ظری

(درس جبراًی بِ جس فٌی )

مارگاُ تاسیسات برق 1 -عولی  4ساعتی-ترجیحا ترم ّای آخر

في آٍری ساختواى ّای بتًَیً 1-ظری

تجْیس ٍ راُ اًدازی مارگاًُ 2 -ظری

درٍس عوَهی بدٍى پیش ًیاز ٍ قابل گرفتي در ّوِ ترم ّا

ًقشِ برداری عوَهی ً 2-ظری

اصول سرپرستي -آشنايي با قرآى كرين -فلسفه اخالق(با تكيه بر هباحث تربيتي)-

(درس جبراًی برای ًظری ٍ غیر هرتبط)

فارسي عووهي -انديشه اسالهي( 1هبدا و هعاد )-دانش خانواده و جوعيت-تربيت بدني-

ًقشِ مشی ساختواىً 1-ظری

(درس جبراًی برای ّوِ بِ جس فٌی )

وصاياي اهام

(درس جبراًی بِ جس فٌی ٍ مارٍ داًش)
ًقشِ برداری ساختواىٍ 3-احد –شش ساعتی

ترم 2

هحَطِ سازی ٍ پرٍشٍُ 2-احد  4-ساعتی

ترم 3

ترم 4

( پیش ًیاز ً :قشِ برداری ساختواى  -آشٌايی با هباًی هعواری ٍ پرٍشُ )
مارآهَزی(ترم چْارم) 242-ساعت-ترم 4

مارآفريٌی ٍپرٍشُ(ترم چْارم)ٍ 3-احد  4ساعتی -ترجیحا ترم 3
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