
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد  یيايميش عیصنا یليست دروس رشته كارشناسي نا پيوسته  مهندسي فناور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد(9)جدول دروس عمومي 

 پيش نياز
 تعداد واحد

 درسنام 
 نظری عملي

 (2)اندیشه اسالمي 2 - ---

 انقالب اسالمي ایران 2 - ---

 2 - درس  باید انتخاب شود. سهیکي از این 

 تاریخ تحليلي صدر اسالم یا

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم  یاتاریخ امامت 

 و ایران

 1ورزش  - 1 ---

 2 - یکي از این دو درس  باید انتخاب شود.
 قرآن یا تفسير موضوعي

 تفسير موضوعي نهج البالغه

واحد(25)جدول دروس تخصصي                                                         

 نام درس  تعداد واحد  پيش نياز  هم نياز 

 نظری  عملي 

 --- -  ریاضي کاربردی    2  موازنه موادو انرژی 

 انتقال حرارت

ریاضي کاربردی 

 و مواد موازنه–

  انرژی

 -   2  انتقال جرم 

 کنترل فرایند ها
اصول عمليات   

 واحد
-  2  صنایع شيميایي 

---  ---  -  2  شيمي تجزیه دستگاهي 

انتقال جرم  ---   -   2  اصول عمليات واحد 

 پروژه - 3  ---

 کنترل فرایند ها
اصول عمليات   

 واحد
 1  - 

کاربرد رایانه در صنایع کارگاه 

 شيميایي

 تصفيه پسابهای صنعتي
 ---   1 زمایشگاه تصفيه پسابهای آ - 

 صنعتي

 شيمي تجزیه دستگاهي
--- 

1 - 
زمایشگاه شيمي تجزیه آ

 دستگاهي

1  --- اصول عمليات واحد  کارگاه اصول عمليات واحد - 

--- 
شيمي تجزیه   

 دستگاهي

- 1  
 تصفيه پسابهای صنعتي

 زبان تخصصي 1 - --- ---

--- 

 -جرمانتقال 

طراحي 

راکتورهای 

 شيميایي

- 2 

 کنترل فرایندها

 کارگاه کنترل فرایند ها - 1 --- کنترل فرایند ها

--- 
 -انتقال جرم

 انتقال حرارت

- 2 
 طراحي راکتورهای شيميایي

--- 
بهداشت و ایمني در صنایع  1 - ---

 شيميایي

 واحد(7)جدول دروس پایه  

 
  تعداد واحد نيازپيش  هم نياز

 نام درس

 نظری عملي 

 فيزیک الکتریسيته ومغناطيس  3 - --- ریاضي کاربرد

فيزیک الکتریسيته 

 ومغناطيس

ازمایشگاه فيزیک الکتریسيته   - 1 ---

 ومغناطيس

 ریاضي کاربردی  3 - --- ---

فيزیک الکتریسيته  ---

 ومغناطيس

کارگاه کاربرد برق و   - 1

 در صنایع شيميایي الکتریسيته

(واحد 18)جدول دروس اصلي    

 پيش نياز  هم نياز 
 تعداد واحد 

 نام درس
 نظری  عملي 

---   ترمودیناميک  شيمي فيزیک 2 - 

---   شيمي فيزیک زمایشگاه شيمي فيزیکآ --- 1   

 ---   ---  شيمي الي 2 - 

شيمي الي    --- زمایشگاه شيمي اليآ --- 1   

 ---   ---  مکانيک سياالت 2 - 

---  مکانيک سياالت زمایشگاه مکانيک سياالتآ --- 1   

---  انتقال حرارت انتقال حرارتآزمایشگاه  --- 1   

 ---   ---  انتقال حرارت 2 --- 

موازنه مواد و 

 انرژی

ریاضي کاربرد   ترمودیناميک 2 --- 

 --- یمحاسبات عدد 2 --- ریاضي مهندسي   

 ---  ریاضي مهندسي 2 --- ریاضي کاربردی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واحد(6)جدول دروس مهارت های مشترک  

 پيش نياز  هم نياز 
 نام درس  تعداد واحد 

 نظری  عملي 

 ---  ---  -  2 
مهارت های مسئله یابي و تصميم 

 گيری

 مدیریت کسب و کار و بهره وری  2  -  ---  --- 

  تحليل هزینه و منفعت 2  -  ---  --- 

 (واحد5)جدول دروس آموزش در محيط کار  

 پيش نياز  هم نياز 
 تعداد واحد 

 نام درس 
 نظری  عملي 

  

از ثبت )ابتدای دوره 

 نام دانشجو تا پيش 

  اول(از پایان نيم سال 

  )بازدید(کاربيني  -  1 

  1کارورزی  -  2  پایان نيم سال دوم  --- 

  2کارورزی  -  2  پایان دوره  --- 

 تعداد واحد نوع درس

 8 دروس عمومي

 6 مهارت های مشترک

 4-8 پایه

 14-20 اصلي

 22-30 تخصصي

 6 دروس تخصصي انتخابي

 1 کاربيني

 2 1کارورزی 

 2 2کاروزی

 65-70 جمع واحدهای دوره )موثر(



  

 
شماره       مهم:نكته  شنامه  ستناد بخ شجويان ورودي      23/10/87مورخ  356474/36به ا شگاه، دان سي )دو واحد( از      1388سازمان مركزي دان صيلي فقط يك عنوان در سال تح به بعد، در يك نيم

 توانند اخذ كنند.واحد( مي 4درس ) توانند انتخاب نمايند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف اسالمي حداكثر دودروس معارف اسالمي را مي

 «نكات مهمي از آيين نامه آموزشي» 
 توانند در هر ترمي مازاد بر تعداد واحد مجاز اخذ گردند.مي« ))ره امام حضرت وصاياي و هاانديشه»و « قرائت و روانخواني قرآن كريم»دروس 

 نياز و همنياز دروس، الزامي است.رعايت پيش  نامه آموزشي،آيين 14ماده  4و  3به استناد بندهاي 

 اخذ شود.  Bبايستي گذرانده شود و سپس درس  Aاست، يعني درس   Bپيش نياز درس  Aدرس  مثال براي پيش نياز:

 گرفته شود. Bقبالً گذرانده نشده، بايستي همراه با   A، چنانچه Bاست، يعني براي اخذ درس   Bهم نياز درس  Aدرس  نياز:مثال براي هم

هاي درس يا دروس پيشنياز شركت نموده اما  در صورتي كه دانشجو از يك يا چند درس پيش نياز نمره قبولي كسب ننمايد و يا برابر مقررات در كالس    آيين نامه آموزشي،  23به استناد ماده  

هاي بعد انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتواند در درس يا دروس درس يا دروس وابسته در يكي از نيمسالتواند با نظر گروه آموزشي مربوطه آن درس يا دروس را با سرانجام آنها را حذف نموده باشد، مي
 گردد.نياز و همچنين نمره درس يا دروس وابسته )اعم از قبولي يا ردي( حذف نميپيشنياز نمره قبولي كسب كند و يا آن را حذف نمايد، نمره درس يا دروس پيش

اخذ نمايد؛   Bرا در ترم بعد، همزمان با درس Aتواند درس الذكر، ميفوق  23را انتخاب واحد داشتتته ولي نگذرانده استتت؛ طبد ماده  Aاستتت، دانشتتجو درس   Bدرس پيش نياز  Aدرس  مثال:

 شود.حذف نمي Bرا نگذراند درس  Aوليكن اگر درس 

واحد درسي باقيمانده داشته باشد، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر        24راي فراغت از تحصيل حداكثر  در مواردي كه دانشجو ب  آيين نامه آموزشي،  19ماده  2به استناد تبصره   

 تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را، ولو اينكه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند.گروه آموزشي مي

واحد  2واحد درستتي    14تواند اخذ كند )واحد درستتي ديگر مي 14نمايد، بغير از دو واحد كارآموزي فقط وقتي دانشتتجو كارآموزي را انتخاب مي  يين نامه كارآموزي،آ 4-2به استتتناد بند 

 د.واحد كارآموزي( اخذ نماي 2واحد درسي  22واحد ) 24تواند مجموعاً كارآموزي( در مورد دانشجويان ترم آخر، دانشجو مي

ستناد ماده   شي،  45به ا سال كمتر از     آيين نامه آموز شجويي كه ميانگين نمراتش در يك نيم شتر از        12دان ساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعد بي شروط به ح شد، م سي انتخاب   14با واحد در

 نمايد.

 واحد( 26جدول دروس عمومي )

 نام درس
 كه واحدی تعداد تعداد واحد

 شود باید پاس
 نياز پيش

 عملي نظری

س
رو

د
 

ي
وم

عم
 

ف
ار

مع
 

ي
الم

س
ا

 

 اسالم نظري مباني گروه
 )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس دو(

 0 2 )معاد و )مبدأ 1اسالمي  انديشه

4 

--- 

 )معاد و )مبدأ 1اسالمي  انديشه 0 2 )امامت و نبوت( 2اسالمي  انديشه

 --- 0 2 اسالم در انسان

 --- 0 2 اسالم در سياسي و اجتماعي حقوق

 اسالمي اخالق گروه
 )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

 0 2 )تربيتي مباحث بر تكيه با( اخالق فلسفه

2 

--- 

 --- 0 2 )مفاهيم و مباني( اسالمي اخالق

 --- 0 2 )كاربردي اخالق( زندگي آئين

 --- 0 2 اسالم عملي عرفان

 اسالمي انقالب گروه
 شود( گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

 0 2 ايران اسالمي انقالب

2 

--- 

 --- 0 2 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون با آشنايي

 --- 0 2 )ره( خميني امام سياسي انديشه

 اسالمي تمدن تاريخ گروه
 )شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

 0 2 اسالمي تمدن و فرهنگ تاريخ

2 

--- 

 --- 0 2 اسالم صدر تحليلي تاريخ

 --- 0 2 امامت تاريخ

 اسالمي منابع با آشنايي گروه
 شود گذرانده بايستي گروه اين از درس يك(

 0 2 قرآن موضوعي تفسير
2 

--- 

 ---- 0 2 البالغه نهج موضوعي تفسير

 --- 3 0 3 فارسي عمومي

 --- 3 0 3 زبان عمومي

 --- 1 5/0 5/0 تربيت بدني

 تربيت بدني 1 1 0 (1ورزش )

 --- 2 0 2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 --- 2 0 2 دانش خانواده و جمعيت

 --- 1 0 1 ها و وصاياي حضرت امام )ره(انديشه

 باشد.مي 12نمره قبولي اين درس  1 0 1 قرآن كريمآشنايي با قرائت و روانخواني 

 واحد 26 جمع كل:


