
 

 ترم اول

 نام درس  تعداد واحد    نوع درس     پيشنياز  ( يا زمان ارايه)
               1رياضی عمومی  3 پايه  -

(يا همزمان) 1 یعموم یاضير 1فيزيک  3 پايه                
1شيمی عمومی  2 پايه -  
 نقشه کشی صنعتی  2 اصلی -

( يا همزمان) 1فيزيک  1فيزيک ازمايشگاه  1 پايه   
 برنامه نويسی کامپيوتر  3 پايه  -

 عمومی  2  
 عمومی  2  
 جمع واحدها  18  

 

 

 ترم دوم

)يا زمان ارايه  (پيشنياز   نام درس  تعداد واحد    نوع درس     
1رياضی عمومی                  2رياضی عمومی  3 پايه 

1فيزيک  2فيزيک  3 پايه    
1شيمی عمومی  2شيمی عمومی  2 پايه   
1شيمی عمومی   شيمی الی  2 پايه 

( يا همزمان) 2فيزيک  2ازمايشگاه فيزيک  1 پايه   
( يا همزمان) 2شيمی عمومی   ازمايشگاه شيمی عمومی  1 پايه 

 ازمايشگاه شيمی الی  1 پايه           شيمی الی (يا همزمان)
1شيمی عمومی   خواص مواد 2 اصلی  

 عمومی 2  
 عمومی 2  
 جمع واحدها 19  

 

 

 

 ترم سوم

 نام درس  تعداد واحد    نوع درس     پيشنياز (  يا زمان ارايه)
2رياضی عمومی    معادالت ديفرانسيل 3 پايه 

1شيمی عمومی   موازنه انرژی و مواد 3 اصلی  
1فيزيک   استاتيک  2 اصلی 

2شيمی عمومی   شيمی  تجزيه  3 پايه 
1مبانی مهندسی برق  2 اصلی   2فيزيک   

 کارگاه ماشين ابزار و جوشکاری 1 پايه -
 عمومی 3  
  71  جمع واحدها 

 



 ترم چهارم 

 نام درس  تعداد واحد    نوع درس     پيشنياز (  يا زمان ارايه)
 رياضيات مهندسی  3 پايه معادالت ديفرانسيل
 مقاومت مصالح 2 اصلی  استاتيک

-مواد موازنه انرژی و -استاتيک
 معادالت ديفرانسيل

 مکانيک سياالت 3 اصلی

تجزيهشيمی     ازمايشگاه شيمی تجزيه 1 پايه 
1مبانی مهندسی برق  2مبانی مهندسی برق  2 اصلی    

 ترموديناميک  3 اصلی موازنه انرژی و مواد
 عمومی 3  
 جمع واحدها 17  

 

 

 ترم پنجم

 نام درس  تعداد واحد    نوع درس     پيشنياز (  يا زمان ارايه)
 انتقال حرارت   3 اصلی  مکانيک سياالت

 خوردگی در صنايع 2 اصلی  خواص مواد
2مبانی مهندسی برق   بررسی سيستمهای قدرت و حفاظت  3 اصلی 

2فيزيک  -شيمی تجزيه  شناسايی و کنترل مخاطرات محيط کار 2 اختصاصی 
ختصاصیا شيمی الی خطرناکسموم و مواد شيميايی  1   

 شيمی فيزيک  3 اصلی ترموديناميک
 ازمايشگاه مکانيک سياالت 1 اصلی مکانيک سياالت

2مبانی مهندسی برق   ازمايشگاه مبانی مهندسی برق 1 اصلی 

 عمومی 2  

  81  جمع واحدها 
    

 

 

 ترم ششم 

 نام درس  تعداد واحد    نوع درس     پيشنياز (  يا زمان ارايه)
حرارتانتقال   انتقال جرم  3 اصلی  

2رياضی عمومی   امارکاربردی  3 اصلی  
 اصول ايمنی   2 اصلی از ترم ششم

مکانيک سياالت -انتقال حرارت    روشهای اندازه گيری کميتهای مهندسی 2 اصلی  
مکانيک  –مقاومت مصالح  -استاتيک 

 سياالت
اشنايی با محاسبات ظروف و لوله های  2 اصلی

 تحت فشار
 بيماريهای حرفه ای و بهداشت صنعتی 2 اختصاصی از ترم ششم
شيمی فيزيک  ازمايشگاه  1 اصلی شيمی فيزيک  
 ازمايشگاه انتقال حرارت 1 اصلی انتقال حرارت

 عمومی 2  
  81  جمع واحدها 



 

 ترم هفتم

 نام درس  تعداد واحد    نوع درس     پيشنياز (  يا زمان ارايه)
جرمانتقال    عمليات واحد صنعتی 3 اصلی  

 -شناسايی و کنترل مخاطرات محيط کار
بيماريهای حرفه ای و بهداشت 
 صنعتی(يا همزمان با اين دروس)

 مديريت ايمنی و بهداشت محيط زيست 3  اختصاصی

ايمنی و حفاظت شغلی و قوانيين کار و  2 اختصاصی اصول ايمنی
 مقررات عمومی ايمنی

اصول طراحی سيستمهای ايمنی و اتش  2 اختصاصی اصول ايمنی
 نشانی

1شيمی عمومی   شيمی نفت 2 اختياری 
هفتماز ترم   پروژه 3  

 عمومی 2  
  71  جمع واحدها 

 

 

 ترم هشتم 

 نام درس  تعداد واحد    نوع درس     پيشنياز (  يا زمان ارايه)
     عمليات واحد صنعتیازمايشگاه  1 اصلی      عمليات واحد صنعتی

 مديريت  صنعتی  2 اختياری از ترم ششم
سکيمديريت ر 2 اختصاصی مديريت ايمنی و بهداشت محيط زيست  

 کنترل فرايندها 3 اصلی     عمليات واحد صنعتی
 -شناسايی و کنترل مخاطرات محيط کار

بيماريهای حرفه ای و بهداشت صنعتی 
اصول ايمنی –  

پتروشيمیايمنی در صنايع نفت و  2 اختصاصی  

ششماز ترم   اقتصاد و طرح مهندسی 2 اصلی 
 آلودگی اب و هوا و کنترل انها 2 اختصاصی موازنه انرژی و مواد

  41  جمع واحدها 
 

 

 

در تابستان به ترتيب پس از سال دوم و سوم قابل اخذ ميباشند. ( هر کدام يک واحد) 2و  1: دروس کار اموزی توجه  

چارت کلی واحدها:   

واحد 4اختياری به تعداد دروس  واحد 20دروس عمومی به تعداد    
واحد 2کار اموزی به تعداد  واحد 36دروس پايه به تعداد    

واحد 3پروژه به تعداد  واحد 57دروس اصلی به تعداد    
واحد 140مجموع کل واحدها  واحد 18دروس تخصصی( اختصاصی) به تعداد    

  

 


