
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد(  17جدول دروس اصلی ) 

 نام درس
 تعداد واحد 

 نيازهم نيازپيش
 عملي نظري

 کاربردي ریاضي   --- - 2 مکانيک سياالت کاربردي 

 ریاضي کاربردي  --- - 2 ترمودیناميک کاربردي 

 - 3 انتقال حرارت کاربردي 
ترمودیناميک 

 کاربردي 
--- 

 --- ریاضي کاربردي  - 3 معادالت دیفرانسيل

 - 2 سوخت و احتراق 
ترمودیناميک 

 کاربردي 
--- 

 --- --- - 2 زبان فني 

 سياالت کاربردي مکانيک   --- 1 --- آزمایشگاه مکانيک سياالت

 ترمودیناميک کاربردي  --- 1 --- آزمایشگاه ترمودیناميک 

 انتقال حرارت کاربردي  --- 1 --- آزمایشگاه انتقال حرارت 

 

 واحد(  15جدول دروس عمومی )

 نام درس
 تعداد واحد 

 نيازهم نيازپيش
 عملي نظري

 --- --- - 2 ( 2اندیشه اسالمي) 

 --- --- - 2 ایران انقالب اسالمي 

 تاریخ تحليلي صدر اسالم

 یا

 تاریخ امامت 

2 - --- 
 یکي از این دو درس 

 باید انتخاب شود.

 --- --- 1 - 1ورزش 

 تفسير موضوعي قرآن 

 یا

 تفسير موضوعي نهج البالغه 

2 - --- 
 یکي از این دو درس 

 باید انتخاب شود.

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و  

 ایران
2 - --- ------ 

آشنایي با قرائت و روانخواني  

 قرآن کریم
1 - --- 

گذراندن این درس براي 

تمامي دانشجویان در 

 یا   یکي از مقاطع کارداني

 .کارشناسي الزامي است

ها و وصایاي حضرت  اندیشه

 )ره( امام 
1 - --- 

گذراندن این درس براي 

تمامي دانشجویان در 

 یا   یکي از مقاطع کارداني

 .کارشناسي الزامي است

 ---  2 دانش خانواده و جمعيت 

گذراندن این درس براي 

تمامي دانشجویان در 

 یا   یکي از مقاطع کارداني

 کارشناسي الزامي است 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد 

 بعد(  و 1397)ورودی تاسيسات حرارتي و برودتي -مکانيک فناوری   مهندسيپيوسته نا كارشناسي   وس رشتهدر ليست 

 واحد(  6)  جبرانیجدول دروس 

 نام درس
 تعداد واحد 

 نيازهم نيازپيش
 عملي نظري

 --- --- - 3 1ترمودیناميک 

 --- --- - 3 1انتقال حرارت 

 

 

 

 واحد (  6جدول دروس پایه )

 نام درس
 تعداد واحد 

 نيازهم نيازپيش
 عملي نظري

 --- --- - 3 ریاضي کاربردي 

 --- --- - 3 استاتيک 

 

 واحد (  27جدول دروس تخصصی ) 

 نام درس
 تعداد واحد 

 نيازهم نيازپيش
 عملي نظري

هاي تبرید و  طراحي سيستم 

 سردخانه
2 1 

ترمودیناميک 

 کاربردي 
--- 

هاي تهویه  طراحي سيستم 

 مطبوع و پروژه 
2 1 

طراحي 

هاي تبرید سيستم

 و سردخانه 

--- 

اي تاسيسات کشي رایانهنقشه 

 حرارتي و برودتي
- 2 --- --- 

طراحي تاسيسات به کمک 

 افزارنرم
- 2 --- 

اي کشي رایانهنقشه

تاسيسات حرارتي 

 برودتي و  

سازي و مدیریت انرژي در  بهينه

 تاسيسات ساختمان 
2 - --- --- 

هاي گرمایشي و  سيستم 

 سرمایشي در صنعت  
2 - 

طراحي 

هاي  سيستم 

تهویه مطبوع و 

 پروژه 

--- 

هاي تجدید پذیر و کاربرد  انرژي

 آن در تاسيسات
1 1 --- --- 

 --- --- - 3 هاي تاسيسات برق و کنترل

اجراي تاسيسات برقي طراحي و 

 ها ساختمان 
2 - 

هاي برق و کنترل

 تاسيسات 
--- 

هاي نوین حرارتي و  فناوري 

 برودتي
3 - 

هاي برق و کنترل

 تاسيسات 
--- 

 --- --- 3  پروژه نهائي 

 

 واحد(   6های مشترک ) جدول دروس مهارت 

 نام درس
 تعداد واحد 

 نيازهم نيازپيش
 عملي نظري

یابي و هاي مسئلهمهارت 

 گيريتصميم
2 - --- --- 

 --- --- - 2 وريمدیریت کسب و کار و بهره

 --- --- - 2 کنترل پروژه

 

 واحد(  5جدول دروس آموزش در محیط کار )  

 نام درس
 تعداد واحد 

 نيازهم نيازپيش
 عملي نظري

 1 - کاربيني )بازدید( 

ابتداي دوره )از 

دانشجو تا ثبت نام 

پيش از پایان 

 سال لول( نيم

--- 

 --- سال دوم پایان نيم 2 - 1کارورزي 

 --- پایان دوره  2 - 2کارورزي 

 

 آموزشي  دوره واحدهای جمع جدول
 

 تعداد واحد  نوع درس 

 6 جبراني

 15و حداکثر  11حداقل  عمومي

 6 پایه 

 17 اصلي

 27 تخصصي 

 ۱۱ مهارت و آموزش در محيط کار 

 82و حداکثر  78حداقل  جمع واحدهاي دوره 

 


