
 َایکشايرزی(طراحیماشیهیمجمًعٍرشتٍمُىدسیمکاویکبیًسیستم)بىدییزمانبروامٍ

 

 
 
 

)َمویاز(پیشویازدرسوًعياحدوامدرسشمارٌدرسویمسال

ايل

 وذارد اصلی 3+3 کشی رسم فىی ي وقشٍ 1016363

 وذارد پایٍ 1 3فیسیک  3636332

 (3فیسیک ) پایٍ 3 3آزمایشگاٌ فیسیک  3636330

 وذارد پایٍ 1 3 عمًمی ریاضی 3334360

 وذارد پایٍ 1 شیمی عمًمی مُىذسی 3636331

 وذارد عمًمی 1 دريس عمًمی 

 ياحد51جمعدريسویمسال

ديم

 3ریاضی عمًمی  پایٍ 1 3عمًمی  ریاضی 3334361

 3فیسیک ، 3ریاضی عمًمی  پایٍ 1 3فیسیک  3636332

 (3فیسیک ) پایٍ 3 الکتریسیتٍ آزمایشگاٌ فیسیک 3636330

 3ریاضی عمًمی  اصلی 1 ي احتماالتآمار  1033361

 3، فیسیک 3ریاضی عمًمی  اصلی 1 استاتیک 3233321

 شیمی عمًمی مُىذسی اصلی 3 شىاسی مباوی خاک 1036331

 (شىاسی مباوی خاک) اصلی 3 شىاسی آز مباوی خاک 1036334

 وذارد عمًمی 1 عمًمیدريس  

  ياحد51جمعدريسویمسال

سًم

 استاتیک یاصل 1 دیىامیک 3232341

 وذارد یاصل 3 َای کشايرزی ماشیه 1016663

 َای کشايرزی( )ماشیه یاصل 3 َای کشايرزی کارگاٌ ماشیه 1016632

 استاتیک یاصل 1 3مقايمت مصالح  3233333

 3ریاضی عمًمی  پایٍ 1 معادالت دیفراوسیل 3334323

 مُىذسی شیمی عمًمی یاصل 1 علم مًاد 3336162

 3فیسیک  تخصصی 3+3 سًز َای درينمًتًر آيری فه 1016310

  عمًمی 3 دريس عمًمی 

  ياحد02جمعدريسویمسال

چُارم

 وذارد تخصصی 3 مکاویک تراکتًر 1016312

 )مکاویک تراکتًر( تخصصی 3 کارگاٌ مکاویک تراکتًر 1016313

 3ریاضی عمًمی  اصلی 1 مکاویک سیاالت 1033361

 3ي فیسیک  3ریاضی عمًمی  اصلی 1 عمًمی ترمًدیىامیک 3234334

 وذارد اصلی 3 کارگاٌ جًشکاری ي يرقکاری 3436326

 3مقايمت مصالح  اصلی 1 3مقايمت مصالح  3233323

 (3مقايمت مصالح ) اصلی 3 آزمایشگاٌ مقايمت مصالح 3233161

 وذارد اصلی 1 اصًل زراعت 1033333

 وذارد عمًمی 1 دريس عمًمی 

  ياحد02جمعدريسویمسال



 

پیشویاز)َمویاز(درسوًعتعدادياحدوامدرسدرسشمارٌویمسال

پىجم

3+3 سازی کامپیًتر مباوی بروامٍ 3116326 ياحذ بٍ باال 06 پایٍ   

 دیىامیک اختیاری 1 ماشیه دیىامیک 3232163

1036410 
مباوی فیسیک ي مکاویک خاک 

 کشايرزی

3مقايمت مصالح  تخصصی 3  

ي دیىامیک 3 مقايمت مصالح تخصصی 3 یا غیرجادٌماشیه َای  1016403  

(یا غیرجادٌَای  ماشیه) تخصصی 3 یا غیرجادٌَای  ماشیهکارگاٌ  1016401  

3، ریاضی عمًمی معادالت دیفراوسیل اصلی 1 ریاضی مُىذسی 3334323  

3فیسیک  اصلی 1 مباوی مُىذسی برق  3136326  

 وذارد عمًمی 3 دريس عمًمی 

     

 ياحد51جمعدريسویمسال

ششم

 تخصصی 3 يرزی َای خاک طراحی ماشیه 1016146
مباوی فیسیک ي مکاویک خاک، (، 3) طراحی اجساء 

 َای کشايرزی ماشیه

3دیىامیک، مقايمت مصالح  اصلی 1 3اصًل طراحی اجسای ماشیه  1016420  

 ماشیه َای کشايرزی  تخصصی 3 َای کاشت ي داشت طراحی ماشیه 1016124

ياحذ بٍ باال 26 اصلی 3 3کاريرزی  1016136  

 ي مکاویک سیاالت 3مقايمت مصالح  اختیاری 1 خًاص مُىذسی مًاد بیًلًشیکی 1016400

3ریاضی مُىذسی، دیىامیک، مقايمت مصالح  تخصصی 1 ارتعاشات  3232133  

 وذارد عمًمی 3 دريس عمًمی 

 ياحد57جمعدريسویمسال

5کاريرزی 3 ًزیآمکارتابستانسالسًم: 1016133

َفتم

 3اصًل طراحی اجسای ماشیه  تخصصی 1 3اصًل طراحی اجسای ماشیه  1016422

 ياحذ بٍ باال 26 اختیاری 1 سىگیه در کشايرزیَای  ماشیه 1016634

َای  شىاخت ي طراحی سیستم 1016402

 َیذريلیک

3+3 
 تخصصی

 مکاویک سیاالت

 َای کشايرزی ماشیه تخصصی 3 َای برداشت طراحی ماشیه 1016424

3سازی کامپیًتر، ریاضی عمًمی  مباوی بروامٍ پایٍ 3 محاسبات عذدی 3334313  

 وذارد عمًمی 3 دريس عمًمی 

  ياحد51جمعدريسویمسال

َشتم

 وذارد اصلی 3 افسار َای کارگاٌ ماشیه 3436363

 ياحذ بٍ باال 366 اصلی 3 اقتصاد ي مذیریت صىعتی 3136430

 3 کاريرزی اصلی 3 3کاريرزی  1016426

 مباوی مُىذسی برق اصلی 3+3 َای کىترل ي سیستم گیری اوذازٌ 3236462

 ساتیي تجُ َا هیماش یمُىذس یمباو 1016424

 پس از برداشت

 ياحذ بٍ باال 26 اختیاری 1

 وذارد عمًمی 1 دريس عمًمی 

  ياحد51جمعدريسویمسال


