
 تمامی ورودیهای کاردانی  برنامه انتخاب واحد

 .خواهشمند است از انتخاب دروسی که برای ورودیهای قبل از شما ارائه شده است خودداری نمایید 

  انتخاب واحد شما توسط واحد آموزش بررسی شده و در صورت انتخاب دروس از ورودیهای قبل، دروس انتخابی حذف می گردد.لطفاً دقت کافی در

 انتخاب دروس داشته باشید.

هر ورودی موظف می باشد  انتخاب نکند. 971دروس پایه ، اصلی، تخصصی خود را از دروس ارائه شده توسط دانشجویان ورودی 972مثال: دانشجوی ورودی

 انتخاب واحد خود را براساس ورودی خود انتخاب واحد نمایند

 972ورودی     کاردان فنی اینترنت و شبکه        

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 11 05/11/98 18.10-16.40 دوشنبه   2  (کارآفرینیمهارت مشترک)

 13.30 29/10/98 20.00-18.20 دوشنبه   2 زبان خارجه زبان تخصصی

 11 23/10/98 17.30-15.00 چهارشنبه   3  شبکه های کامپیوتری

  هفته آخر 20.00-17.30 چهارشنبه  1   کارگاه طراحی صفحات وب

 16 30/10/98 10.30-08.50 جمعه   2  مدار منطقی

 8.30 05/11/98 12.10-10.30 جمعه   2  (گزارش نویسیمهارت مشترک)

         درس عمومی

 971کاردان فنی اینترنت و شبکه          ورودی  

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 13.30 28/10/98 15-17.30 دوشنبه   3 شبکه های کامپیوتری آشنایی با مبانی امنیت شبکه

  آخرهفته  17.30-20 دوشنبه  1  کارگاه طراحی صفحات کارگاه برنامه سازی تحت وب

 13.30 21/10/98 15-17.30 سه شنبه   3 شبکه های کامپیوتری TCP/IPمفاهیم 

 11 25/10/98 17.30-20 سه شنبه  1 2 برنامه نویسی-شبکه برنامه سازی شبکه

  هفته آخر 15-16.40 چهارشنبه  1   کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

 13.30 23/10/98 16.40-18.20 چهارشنبه   2  آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

       2  (در گروههای موجودمهارت مشترک)

         درس عمومی

 962کاردان فنی اینترنت و شبکه          ورودی  

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 13.30 24/10/98 15-17.20 پنجشنبه   TCP/IP 2مفاهیم  شبکه های گسترده مدیریت و سنجش

  26/10/98 8.50-12.10 پنجشنبه  TCP/IP 2 1مفاهیم  پیکربندی مسیریابهای شبکه
  هفته آخر 17.20-20 پنجشنبه  1  مدیریت و سنجش شبکه های گسترده کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

 11 29/10/98 18.20-20 دوشنبه   2 آشنایی با مبانی امنیت اینترنتحریم خصوصی و 

 8.30 01/11/98 15-18.20 دوشنبه  TCP/IP 2 1مفاهیم  ISPشناخت و پیکربندی 

   13.20-15.10 پنجشنبه   2  ) کارآفرینی(مهارت مشترک

         درس عمومی



 972مکانیک خودرو         ورودی  کاردان فنی 

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

  هفته آخر 14.10-15.50 چهارشنبه  1  پیشنیاز/ فیزیک آز فیزیک عمومی
  29/10/98 15.50-17.30 چهارشنبه   2 زبان خارجیپیشنیاز/  زبان تخصصی

   18.20-20 چهارشنبه   2  کیفیت(درس مهارت مشترک)مبانی کنترل 

  هفته آخر 10.30-14.10 پنجشنبه  1   کارگاه جوشکاری

 13.30 22/10/98 8-8.50 پنجشنبه   1  مبانی الکترونیک خودرو

  هفته آخر 8.50-10.30 پنجشنبه  1   کارگاه مبانی الکترونیک خودرو

فیزیک-پیشنیاز/ریاضی  ترمودینامیک  8.30 24/10/98 14.10-15.50 جمعه   2 

 11 21/10/98 15.50-17.30 جمعه   2 فیزیک-پیشنیاز/ریاضی  استاتیک
فیزیک-پیشنیاز/ریاضی  مکانیک سیاالت  8.30 26/10/98 17.30-19.10 جمعه   2 

         درس عمومی

 

 971کاردان فنی  مکانیک خودرو               ورودی  

روز  گروه واحدتعداد  پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   14.10-15.50 دوشنبه   2  (کاربرد فناوری اطالعاتمهارت مشترک)درس 

 8.30 30/10/98 15.50-17.30 دوشنبه   2 پیشنیاز/استاتیک شاسی وتکنولوژی دستگاه تعلیق،فرمان
همنیاز/ تکنولوژی دستگاه  شاسی وتعلیق،فرمان کارگاه تکنولوژی دستگاه

 شاسی وتعلیق،فرمان
  هفته آخر 17.30-20 دوشنبه   

ترمودینامیک و  هیدرولیک و پنوماتیک

 سیاالتمکانیک

 8.30 21/10/98 14.10-15.50 پنجشنبه   2

همنیاز/هیدرولیک و  کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک

 پنوماتیک

  هفته آخر 15.50-18.20 پنجشنبه  1 

 11 23/1098 18.20-20 پنجشنبه   2 پیشنیاز/استاتیک مقاومت مصالح

پیشنیاز/مبانی  سامانه مدیریت موتور

 الکترونیک 

 13.30 25/10/98 8-9.40 جمعه   2

همنیاز / سامانه  کارگاه سامانه مدیریت موتور

 مدیریت موتور

  هفته آخر 9.40-11 جمعه  1 

پیشنیاز/مبانی  دستگاههای الکتریکی خودروتکنولوژی 

 الکترونیک

 11 26/10/98 11.20-13 جمعه   2

         درس عمومی

 

 

 

 

 



 962کاردان فنی  مکانیک خودرو               ورودی  

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 11 24/10/98 15.50-18.20 سه شنبه   3 ترمودینامیک تکنولوژی مولد قدرت
  هفته آخر 18.20-20 سه شنبه  1   کارگاه مولد قدرت

   15-16.40 چهارشنبه   2  مهارت مشترک ) مهارتها و قوانین (

 13.30 26/10/98 16.40-18.20 چهارشنبه   2  تکنولوژی انتقال قدرت

  هفته آخر 18.20-20 چهارشنبه  1   قدرتکارگاه انتقال 

مبانی الکترونیک  تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو

 خودرو

 13.30 30/10/98 8-9.40 پنجشنبه   2

  هفته آخر 9.40-11.20 پنجشنبه  1   کارگاه تکنولوزی ترمز و کنترل دینامیک

 11 22/10/98 11.20-13 پنجشنبه   2 مقاومت مصالح اجزا ماشین

         درس عمومی

 972کاردان فنی برق صنعتی        ورودی

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

  هفته آخر 13-9.40 پنجشنبه  2  کارگاه عمومی برق کارگاه برق صنعتی

 8.30 25/10/98 15.50-13.20 پنجشنبه   3 فیزیک الکتریسیته الکتریکیمدارهای 

   19.10-17.20 پنجشنبه   2  ایمنی و بهداشت محیط-مهارت مشترک

 13.30 30/10/98 13-11.20 جمعه   2  اصول سیم کشی و روشنایی فنی

  هفته آخر 15.50-13.20 جمعه  1   رسم فنی برق

 11 21/10/98 18.20-16.80 جمعه   2 عمومیریاضی  ریاضی کاربردی

  هفته آخر 20-18.20 جمعه  1  مدارمنطقی آز مدار منطقی

         درس عمومی

 971کاردان فنی برق صنعتی        ورودی

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   20-18.20 یکشنبه   2  (مبانی کنترل کیفیتمهارت مشترک)

 13.30 30/10/98 16.40-15 دوشنبه   2 مدار الکتریکی الکترونیک عمومی

مبانی -مدارمنطقی plcکارگاه 

 کامپیوتر
  هفته آخر 20-16.40 دوشنبه  2 

 8.30 21/10/98 9.40-8 پنجشنبه   2 پیشنیاز/مدار الکتریکی اصول اندازه گیری الکتریکی و سنسور

 13.30 26/10/98 11.20-9.40 پنجشنبه   2  ومخصوصdcماشین 

 11 24/10/98 14.10-11.20 پنجشنبه   3 مدار الکتریکی و ترانس acماشین 

 11 23/10/98 15.16.40 پنجشنبه   2  انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

 13.30 29/10/98 18.20-16.40 پنجشنبه   2  زبان فنی

  هفته آخر 20-18.20 پنجشنبه  1  مدار الکتریکی آز مدار الکتریکی

         درس عمومی

 



 962کاردان فنی برق صنعتی        ورودی

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

  هفته آخر 16.40-15 یکشنبه  1   الکترونیک صنعتیآز 

 11 29/10/98 18.20-16.40 یکشنبه   2 الکترونیک عمومی الکترونیک صنعتی

 11 22/10/98 20-18.20 یکشنبه   2 انتقال توزیع انرژی رله و حفاظت

  هفته آخر 11.20-9.40 پنجشنبه  1   آز الکترونیک عمومی

  هفته آخر 15-13.20 پنجشنبه  1  انتقال توزیع  الکتریکیآز انتقال توزیع انرژی 

  هفته آخر 16.40-15 پنجشنبه  ac  1ماشین  کارگاه سیم پیچی

   18.20-16.40 پنجشنبه   2  مهارت مشترک) کارآفرینی (

  هفته آخر 20-18.20 پنجشنبه  1   آز ماشین الکتریکی

         درس عمومی

 

 962صنعتی            ورودی کاردان فنی الکترونیک

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

  هفته آخر 16.40-15 یکشنبه  1   از کنترل صنعتی

  هفته آخر 18.20-16.40 بهنیکش  1  تکنیک پالس آزمایشگاه تکنیک پالس

  هفته آخر 20-18.20 یکشنبه  1  الکترونیک کاربردی آزمایشگاه الکترونیک کاربردی

 11 30/10/98 18.20-16.40 دوشنبه   2 فیزیک عمومی مبانی مخابرات

 13.30 28/10/98 20-18.20 دوشنبه   2 الکترونیک-مدارمنطقی کنترل صنعتی

 13.30 29/10/98 10.30-8.50 پنجشنبه   2 زبان خارجی زبان تخصصی

 13.30 22/10/98 13-10.30 پنجشنبه   1 1 مدارمنطقی ریزپردازنده و آزمایشگاه

  هفته آخر 11.20-9.40 جمعه  1   نقشه خوانی و نقشه کشی برق

       2  از گروههای موجود-مهارت مشترک

         درس عمومی

 972کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی          ورودی

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   17:30-19 دوشنبه   2  (کاربرد فناوری اطالعات) مهارت مشترک

   17:30-15:50 دوشنبه   2  (خدمات الکترونیک) مهارت مشترک

 13:30 23/10/98 17:30-15 سه شنبه  1 1  درحسابداریریاضیات و کاربرد ان 

 13:30 25/10/98 19-17:30 سه شنبه   2 اقتصاد خرد اقتصاد کالن

 11 01/11/98 11:20-8 پنجشنبه  1 2 حسابداری موسسات حسابداری شرکت های غیر سهامی

 8:30 21/10/98 15-13:20 پنجشنبه   2 حسابداری موسسات اصول حسابرسی

 8:30 29/10/98 17:30-15 پنجشنبه  1 1  کاربرد رایانه در حسابداری

         دروس عمومی

 



 971کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی          ورودی

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   19-17:30 دوشنبه   2  (کاربرد فناوری اطالعات) مهارت مشترک

   17:30-15:50 دوشنبه   2  (خدمات الکترونیک) مهارت مشترک

 13:30 29/10/98 16:40-15 سه شنبه   2 زبان خارجی زبان تخصصی

 16 23/10/98 20-17:30 سه شنبه  1 1 ریاضیات و کاربرد روشهای آماری

 16 22/10/98 18:20-15:50 چهارشنبه  1 2 غیرسهامی حسابداری شرکتهای مدیریت مالی

 16 30/10/98 20-18:20 چهارشنبه   2 مبانی سازمان مدیریت اسناد و گزارش نویسی

 16 25/10/98 10:30-8 جمعه  1 1 حسابداری شرکتهای غیرسهامی حسابداری شرکتهای سهامی

 16 28/10/98 13:20-10:30 جمعه  1 2 حسابداری شرکتهای غیرسهامی 1حسابداری بهای تمام شده

         دروس عمومی

 962کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی          ورودی

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 13:30 21/10/98 17:30-15 یکشنبه  1 1 1بهای تمام شده  مدیریت تولید

 13:30 28/10/98 20-17:30 یکشنبه  1 2 ریاضیات و کاربرد تحقیق در عملیات

   19-17:30 دوشنبه   2  (کاربرد فناوری اطالعات) مهارت مشترک

   17:30-15:50 دوشنبه   2  (خدمات الکترونیک) مهارت مشترک

 8:30 23/10/98 10:30-8 جمعه  1 1 1بهای تمام شده  2حسابداری بهای تمام شده 

 11 25/10/98 13-10:30 جمعه  1 1 1بهای تمام شده  حسابداری مدیریت

 8:30 30/10/98 15:50-13:20 جمعه  1 1 1بهای تمام شده  اصول تنظیم و کنترل بودجه

  1   پروژه صنعتی

         درس عمومی

 972ورودی                                   کاردان فنی تاسیسات صنعتی                      

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 13:30 30/10/98 20-17:30 سه شنبه  1 1 فیزیک عمومی مبانی برق

  آخرهفته  9:40-8 پنجشنبه  1   آز فیزیک عمومی

  هفته آخر 11:20-9:40 پنجشنبه  1   آز ترمودینامیک

 11 21/10/98 17:30-15 پنجشنبه   3 ریاضی عمومی استاتیک و مقاومت مصالح

  هفته آخر 9:40-8 جمعه  1   آز مقاومت مصالح

  هفته آخر 11:20-9:40 جمعه  1   کارگاه عمومی

 13:30 28/10/98 14:10-12:10 جمعه  1 1  1رسم فنی 

 8:30 24/10/98 15:50-14:20 جمعه   2 فیزیک عمومی ترمودینامیک

         مهارت مشترک ) از گروههای موجود(

         درس عمومی

 



 971کاردان فنی تاسیسات صنعتی                                                         ورودی

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

  هفته آخر 18:20-16:40 دوشنبه  1   آز مکانیک سیاالت

 13:30 01/11/98 20-18:20 دوشنبه   2 شیمی عمومی و علم مواد روشهای تولید

 13:30 29/10/98 17:30-15:50 سه شنبه   2  زبان تخصصی

 16 03/11/98 9:40-8 جمعه   2 شیمی عمومی و علم مواد کنترل خوردگیمبانی 

 11 30/10/98 12:10-10:30 جمعه   2 مبانی برق سیستم کنترل تاسیسات

 8:30 24/10/98 14:10-12:10 جمعه   2  انتقال حرارت

  هفته آخر 16:40-15 جمعه  1   کارگاه جوشکاری

 8:30 26/10/98 19:10-17:30 جمعه   2 فیزیک عمومی مکانیک سیاالت

         درس عمومی

       2  مهارت مشترک)از گروههای موجود(

 

 962ورودی                                    مکانیکی ساختمانکاردان فنی تاسیسات 

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 13:30 01/11/98 18:20-16:40 دوشنبه   2  اصول تعمیر و نگهداری

 11 24/10/98 10:30-8 پنجشنبه  1 2 انتقال حرارت تاسیسات حرارتی و برودتی

 13:30 22/10/98 13-10:30 پنجشنبه  1 2 مواد و مصالح  برق تاسیسات

  هفته آخر 15:50-14:10 پنجشنبه  1   کارگاه جوشکاری
 11 29/10/98 18:20-15:50 پنجشنبه  1 2 تاسیسات فاضالب تاسیسات تهویه مطبوع

         مهارت مشترک)از گروههای موجود(

         درس عمومی

 972کاردان فنی آسانسور و پله برقی                                                         ورودی

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  درسنام 

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

فیزیک -ریاضی عمومی مدار الکتریکی

 الکتریسیته
 8:30 25/10/98 10:30-8 جمعه الف  3

 13:30 30/10/98 13-10:30 جمعه الف  3 فیزیک الکتریسیته الکترونیک

 11 21/10/98 15:50-13:20 جمعه الف  3 ریاضی عمومی و مقاومت مصالح کاربردیاستاتیک 

  هفته آخر 18:20-15:50 جمعه الف 1   کارگاه نقشه کشی برق

   20-18:20 جمعه الف  2  گزارش نویسی-مهارت مشترک

  هفته آخر 17:30-15 چهارشنبه الف 1   کارگاه اصول جوشکاری

  هفته آخر 20-17:30 چهارشنبه الف 1   کارگاه مکانیک عمومی

  هفته آخر 17:30-15 سه شنبه الف 1   کارگاه برق و مدارفرمان

  هفته آخر 20-17:30 سه شنبه الف 1   کارگاه راه اندازی آسانسور هیدرولیک

         درس عمومی



 

 972ورودی               کاردان فنی آسانسور و پله برقی                                          

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   9:40-8 پنجشنبه ب  2  گزارش نویسی-مهارت مشترک

  هفته آخر 12:10-9:40 پنجشنبه ب 1   کارگاه مکانیک عمومی

  هفته آخر 15-12:10 پنجشنبه ب 1   برقکارگاه نقشه کشی 

 11 21/10/98 17:30-15 پنجشنبه ب  3 ریاضی عمومی استاتیک و مقاومت مصالح کاربردی

  هفته آخر 20-17:30 پنجشنبه ب 1   کارگاه اصول جوشکاری

فیزیک -ریاضی عمومی مدار الکتریکی

 الکتریسیته
 8:30 25/10/98 17:30-15 چهارشنبه ب  3

 13:30 30/10/98 20-17:30 چهارشنبه ب  3 فیزیک الکتریسیته الکترونیک

  هفته آخر 17:30-15 سه شنبه ب 1   کارگاه راه اندازی آسانسور هیدرولیک

  هفته آخر 20-17:30 سه شنبه ب 1   کارگاه برق و مدارفرمان

         درس عمومی

 

 971ورودی                                          کاردان فنی آسانسور و پله برقی               

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   18:20-16:40 پنجشنبه الف  2  (کارآفرینیمهارت مشترک)

 13:30 24/10/98 17:30-15 چهارشنبه الف  3 مقاومتاستاتیک و  شناخت آسانسورهای هیدرولیک

   20-17:30 چهارشنبه الف 1   کارگاه تعمیر و نگهداری آسانسور

 13:30 22/10/98 10:30-8 پنجشنبه الف  3 الکترونیک   شناخت آسانسور الکتریکی

 11 01/11/98 13-10:30 پنجشنبه الف  3  مبانی تعمیر و نگهداری آسانسور

   16:40-15:50 پنجشنبه الف 1   الکترونیک عمومیآز 

 13:30 29/10/98 15-13:20 پنجشنبه الف  2 زبان خارجه زبان فنی آسانسور

         درس عمومی

 962ورودی کاردان فنی آسانسور و پله برقی                                                         

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 13:30 22/10/98 15:50-13:20 پنجشنبه ب  3 الکترونیک   شناخت آسانسور الکتریکی

   20-18:20 پنجشنبه ب  2  کارآفرینیمهارت مشترک)

 13:30 24/10/98 20-17:30 چهارشنبه ب  3 استاتیک و مقاومت شناخت آسانسورهای هیدرولیک

 11 01/11/98 10:30-8 پنجشنبه ب  3  مبانی تعمیر و نگهداری آسانسور

   17:30-15 چهارشنبه ب 1   کارگاه تعمیر و نگهداری آسانسور

 13:30 29/10/98 13-11:20 پنجشنبه ب  2 زبان خارجه زبان فنی آسانسور

   17:30-15:50 پنجشنبه ب 1   آز الکترونیک عمومی

         درس عمومی



 962کاردان فنی آسانسور و پله برقی                                                         ورودی

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 13:30 21/10/98 20-17:30 دوشنبه الف  3 شناخت آسانسور الکتریکی اندازی آسانسورمبانی نصب و راه 

 11 23/10/98 10:30-8:50 پنجشنبه الف  3 مدار الکتریکی مبانی نصب و راه اندازی پله برقی

   13-10:30 پنجشنبه الف 1   کارگاه نصب و راه اندازی پله برقی

   15:50-13:20 پنجشنبه الف 1  آسانسور هیدرولیکشناخت  کارگاه نصب اجزای مکانیکی

   18:20-15:50 پنجشنبه الف 1  شناخت آسانسور الکتریکی کارگاه نصب اجزای الکتریکی

در گروه های   الف  2  (کارآفرینیمهارت مشترک)

 موجود

  

         درس عمومی

 962ورودی                            کاردان فنی آسانسور و پله برقی                             

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 13:30 21/10/98 17:30-15 دوشنبه ب  3 شناخت آسانسور الکتریکی مبانی نصب و راه اندازی آسانسور

   19-17:30 دوشنبه ب  2  (کارآفرینیمهارت مشترک)

 11 23/10/98 17:30-15:50 چهارشنبه ب  3 مدار الکتریکی مبانی نصب و راه اندازی پله برقی

   20-17:30 چهارشنبه ب 1   کارگاه نصب و راه اندازی پله برقی

   15:50-13:20 پنجشنبه ب 1  شناخت آسانسور الکتریکی کارگاه نصب اجزای الکتریکی

   18:20-15:50 پنجشنبه ب 1  شناخت آسانسور هیدرولیک کارگاه نصب اجزای مکانیکی

         درس عمومی

 972ورودی    کاردان فنی جوش

روز برگزاری  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

 11 21/10/98 18:20-16:40 چهارشنبه   2 ریاضی -فیزیک استاتیک

   20-18:20 چهارشنبه    2  مهارتها و قوانین کسب –مهارت مشترک 

  هفته آخر 9:40-8 پنجشنبه  1    1رسم فنی 

 13:30 03/11/98 11:20-9:40 پنجشنبه   2  تکنولوزی بازرسی جوش

 16 26/10/98 11:20-9:40 جمعه   2 روش اتصال جوشکاری تحت محافظ سرباره

 8:30 29/10/98 13-11:20 جمعه   1 روش اتصال جوشکاری اکسی گاز

 8:30 25/10/98 14:10-13:20 جمعه   1  عیوب و علل آن

 13:30 23/10/98 16:40-14:10 جمعه   3 فیزیک خواص فیزیکی و شناخت مواد

 

 

 

 

 



 962ورودی    کاردان فنی جوش

روز برگزاری  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

  هفته آخر 15:50-14:10 چهارشنبه  2   آز متالوژی جوشکاری

ایمنی و  -اکسی گاز کارگاه جوشکاری اکسی گاز و برشکاری

 بهداشت

  هفته آخر 18:10-15:50 چهارشنبه  2 

   20-18:20 چهارشنبه    2  )مهارتها و قوانین(مهارت مشترک

جوش -مبانی متالوژی جوش تکنولوژی جوشکاری فلزات آهنی

 تحت محافظت
 11 03/11/98 13-11:20 پنجشنبه   2

مبانی متالوژی جوش جوش تحت  تکنولوژی جوشکاری فلزات غیر آهنی

 محافظت
 13:30 01/11/98 15-13:20 پنجشنبه   2

 –جوشکاری تحت محافظ باز  فرآیند برشکاری و آماده لبه سازی 

 جوشکاری اکسی گاز
 11 26/10/98 15:50-15 پنجشنبه   1

  هفته آخر 11:20-9:40 جمعه  1  خواص مکانیکی آز خواص مکانیکی مواد

  هفته آخر 13-11:20 جمعه  2  ایمنی  -جوشکاری تحت محافظت کارگاه جوشکاری تحت محافظ گاز

         درس عمومی

279ماشین افزار       ورودی  کاردان فنی  

تعداد  پیشنیاز  نام درس

 واحد

روز برگزاری  گروه

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

  عملی نظری

 16 23/10/98 18:20-16:40 دوشنبه   2 فیزیک مکانیک مکانیک صنعتی 

 13:30 21/10/98 20-18:20 دوشنبه   2  علم مواد )متالوژی(

  هفته آخر 9:40-8 پنجشنبه  1   کارگاه اصول ریخته گری 

2رسم فنی  1رسم فنی     هفته آخر 12:10-9:40 پنجشنبه  2  

  هفته آخر 15:50-14:10 پنجشنبه  1   کارگاه جوشکاری 

1ماشین افزار یونیورسال   11 26/10/98 17:10-15:50 پنجشنبه   2  

1کارگاه ماشین  افزار یونیورسال    هفته آخر 20-17:10 پنجشنبه  2   

)از گروههای موجود(مهارت مشترک    2       

         درس عمومی

 962ورودی    کاردان فنی ماشین افزار 

روز  گروه عداد واحدت پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

  هفته آخر  20-17:30 سه شنبه  2  3یونیورسال  نگهداری ماشین افزارتعمیر و نصب و 
   18:20-16:40 چهارشنبه   2  مهارتها و قوانین کسب و کار -مهارت مشترک

 8:30 25/10/98 11:20-8 پنجشنبه  1 1  ماشینهای کنترل عددی

 11 21/10/98 15:50-12:10 پنجشنبه  1 2 2یونیورسال  3ماشین افزار یونیورسال 

 11 01/11/98 9:40-8 جمعه   2 2یونیورسال  ماشین افزار تولیدی

 8:30 23/10/98 12:10-9:40 جمعه  1 1  طراحی قید و بند

         درس عمومی

 



 972ورودی    حرفه ای مدیریت کسب و کارکاردان 

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   18:20-16:40 چهارشنبه الف  2  خدمات الکترونیک-مهارت مشترک

   20-18:20 چهارشنبه الف  2  کاربرد فناوری اطالعات-مهارت مشترک

 11 25/10/98 15:50-13:20 پنجشنبه الف  3  قوانین ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی

 8:30 30/10/98 18:20-15:50 پنجشنبه الف 1 1 اقتصاد مدیریت بازاریابی

 13:30 21/10/98 10:30-8 جمعه الف  3  قوانین و مقرارت عمومی
 13:30 23/10/98 13-10:30 جمعه الف  3  قانون نظام صنفی و آیین نامه

 13:30 28/10/98 15-13:20 جمعه الف  2  مقررات استاندارد و کنترل کیفیت

         درس عمومی

 

 971ورودی    حرفه ای مدیریت کسب و کارکاردان 

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   18:20-16:40 چهارشنبه الف  2  خدمات الکترونیک-مهارت مشترک

   20-18:20 چهارشنبه الف  2  کاربرد فناوری اطالعات-مهارت مشترک

مهارتهای  برنامه ریزی و طراحی کسب و کار

 کسب و کار

 16 22/10/98 18:20-17 دوشنبه  1 

 16 24/10/98 20-18:20 دوشنبه  2   نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط

 13:30 25/10/98 15:50-13:20 پنجشنبه 1 1  مبانی سازمان سرپرستی واحدهای کسب و کار

 13:30 29/10/98 17:20-15:50 پنجشنبه  2  زبان خارجی زبان تخصصی
 13:30 01/11/98 20-18:20 پنجشنبه  2   اصول و مبانی زنجیره تامین

         درس عمومی

 

 962ورودی    حرفه ای مدیریت کسب و کارکاردان 

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   18:20-16:40 چهارشنبه الف  2  خدمات الکترونیک-مهارت مشترک

   20-18:20 چهارشنبه الف  2  کاربرد فناوری اطالعات-مهارت مشترک

 16 21/10/98 20-17 دوشنبه الف 2 1  خرید و فروش الکترونیکی

مدیریت  فنون فروش

 بازاریابی

 8:30 24/10/98 11:20-8 پنجشنبه الف 1 1

مدیریت  طراحی و چیدمان فروشگاه

 بازاریابی

 16 26/10/98 14:20-11:20 پنجشنبه الف 2 1

         درس عمومی

 



 962ورودی    حرفه ای مدیریت کسب و کارکاردان 

روز  گروه تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

برگزاری 

 کالس 

 ساعت تاریخ امتحان ساعت برگزاری

 عملی نظری

   18:20-16:40 چهارشنبه ب  2  خدمات الکترونیک-مهارت مشترک

   20-18:20 چهارشنبه ب  2  کاربرد فناوری اطالعات-مهارت مشترک

 16 21/10/98 20-17 یکشنبه ب 2 1  خرید و فروش الکترونیکی

مدیریت  فنون فروش

 بازاریابی

 8:30 24/10/98 16:40-13:20 پنجشنبه ب 1 1

مدیریت  طراحی و چیدمان فروشگاه

 بازاریابی

 16 26/10/98 20-16:40 پنجشنبه ب 2 1

         درس عمومی

 

 

 


