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 نوع درس نام درس تؼذاد واحذ پیشنیاز هونیاز

 نظری ػولی
  فبرسی عوَهی 3   

 

   

 

واحذ( 51 ػووهی )  

 

 

 

(1تربیت بذًی )  1    

 زببى خبرجی عوَهی 3   

(1اًذیشِ اسالهی ) 2     

 اخالق ٍ تربیت اسالهی 2   

 آشٌبیی بب رٍاًخَاًی قراى کرین 1   

اهبم خویٌی )رُ(ٍصیت ًبهِ  1     

 داًش خبًَادُ ٍ جوعیت 2   

5ریبضی   (6ریبضی ) 3     

 

واحذ( 51پایه )   

(6ریبضی )  (7ریبضی ) 2    

(6ریبضی ) 1فیسیک    فیسیک هکبًیک 2  

(6ریبضی )  فیسیک حرارت 2   

 آزهبیشگبُ فیسیک حرارت  1  فیسیک حرارت

  زببى فٌی 2  زببى خبرجی عوَهی 

 
واحذ( 51) اصلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 استبتیک 3   6/ ریبضی فیسیک هکبًیک 

 هقبٍهت هصبلح  2  استبتیک 

 آزهبیشگبُ هقبٍهت هصبلح  1  هقبٍهت هصبلح 

7ریبضی  6/ ریبضی فیسیک حرارت   ترهَدیٌبهیک 2   

 آزهبیشگبُ ترهَدیٌبهیک  1 فیسیک حرارت ترهَدیٌبهیک
 

(2)اجساء هبشیي  3  هقبٍهت هصبلح   

(7ریبضی )   هکبًیک سیبالت 2  

 ّیذرٍلیک ٍ پٌَهبتیک 2   

 آزهبیشگبُ ّیذرٍلیک ٍ پٌَهبتیک  1  ّیذرٍلیک ٍ پٌَهبتیک

  کبرگبُ اًتقبل قذرت اتَهبتیک  2 2کبرگبُ اًتقبل قذرت هعوَلی  

 

 

 

 

 

واحذ( 63تخصصی )   

 
   

 2تکٌَلَشی سَخت رسبًی  3   

 2کبرگبُ سَخت رسبًی   2  2تکٌَلَشی سَخت رسبًی 

 2 تکٌَلَشی اًتقبل قذرت 2   

 2کبرگبُ اًتقبل قذرت هعوَلی   2  2 تکٌَلَشی اًتقبل قذرت

 تکٌَلَشی دستگبّْبی الکتریکی خَدرٍ 2   

تکٌَلَشی دستگبّْبی 

 الکتریکی خَدرٍ

 کبرگبُ دستگبّْبی الکتریکی خَدرٍ  3 

3رسن فٌی    4رسن فٌی  1 1 

 2تکٌَلَشی شبسی ٍ بذًِ  2   

 2کبرگبُ شبسی ٍ بذًِ   3  2تکٌَلَشی شبسی ٍ بذًِ 

 کبرگبُ ًقص یببی قسوت ّبی هختلف خَدرٍ  1 کبرگبّْب کلیِ 

 2تکٌَلَشی هَلذ قذرت  3   

 3کبرگبُ هَلذ قذرت   3  2تکٌَلَشی هَلذ قذرت 

 کبهپیَتر ًقشِ کشی بب 1 1 هببًی کبهپیَتر ٍ برًبهِ ًَیسی 

 اصَل سرپرستی 2   

 (2کبرآهَزی )  2  
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 نوع درس نام درس تؼذاد واحذ نوع هذرک پایه

 نظری ػولی

 

 هختص کلیه دانشجویاى ) الساهی (

 

  ریبضی پیش 2 
دانشگاهیپیش   فیسیک پیش 2  

 زببى پیش 2 

  ًَیسیهببًی کبهپیَتر ٍ برًبهِ  2  هختص کلیه دانشجویاى ) الساهی (

 

 جبرانی
هختص دارنذگاى دیپلن سه ساله کار و دانش ) هتجانس( -الساهی  

هتجانس(نا)  و فنی و حرفه ای  هختص دارنذگاى دیپلن سه ساله کار و دانش -الساهی  

 هحبسببت فٌی  2 

هختص دارنذگاى دیپلن سه ساله کار و دانش ) هتجانس( -الساهی  

هتجانس(نا)  و فنی و حرفه ای  هختص دارنذگاى دیپلن سه ساله کار و دانش -الساهی  

 دیپلن هتوسط نظام قذین/ هتوسطه نظری ) نظام جذیذ( و پیش دانشگاهی

 3رسن فٌی  1 1

 

(هتجانسنا)  و فنی و حرفه ای  هختص دارنذگاى دیپلن سه ساله کار و دانش  

 

 سیستن شبسی ٍ بذًِ 2 

 هَلذ قذرت 2 1

 

 درٍس ّن ًیبز را هی تَاى بِ صَرت ّوسهبى بب درس هربَطِ ًیس اًتخبة ًوَد. -

 .ببشذ هی اًتخبة قببل آخر ترم در کبرآهَزی -

 جسء ٍاحذّبی داًشجَیبى بب هذرک دیپلن فٌی ٍ حرفِ ای هکبًیک خَدرٍ ًوی ببشذ. 3درٍس هحبسببت فٌی ٍ رسن فٌی  -

برابر ٍاحذ ًظری ٍ ّر ٍاحذ درس کبرگبّی  3تب  2سبعت در ّفتِ ٍ ّر ٍاحذ درس آزهبیشگبّی 1ّر ٍاحذ درس ًظری  -

 ل است.ّفتِ کبه 16برابر سبعت ٍاحذ ًظری در طَل یک ًیوسبل تحصیلی است طَل ّر ًیوسبل  4تب  3

 رعبیت پیش ًیبز ٍ ّن ًیبز الساهی بَدُ ٍ هسئَلیت عذم رعبیت آى بِ عْذُ داًشجَ هی ببشذ. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه

 پیوسته کاردانی هقطغ خودرو هکانیک رشته

 

 

 

 

  نوع درس نام درس تؼذاد واحذ

 

جبراًی ٍ پیش 

 نیاز

 وفنی ) دیپلن  

 حرفه ای

ٍ(هکانیک خودر  

 نظری ػولی

 پیش ًیبز ریبضی پیش 2 

 پیش ًیبز فیسیک پیش 2 

 پیش ًیبز زببى پیش 2 

هببًی کبهپیَتر ٍ  2 

 برًبهِ ًَیسی

 پیش ًیبز

 

 

  

 درٍس ّن ًیبز را هی تَاى بِ صَرت ّوسهبى بب درس هربَطِ ًیس اًتخبة ًوَد. -

 .ببشذ هی اًتخبة قببل آخر ترم در کبرآهَزی -

 جسء ٍاحذّبی داًشجَیبى بب هذرک دیپلن فٌی ٍ حرفِ ای هکبًیک خَدرٍ ًوی ببشذ. 3درٍس هحبسببت فٌی ٍ رسن فٌی  -

برابر ٍاحذ ًظری ٍ ّر ٍاحذ درس کبرگبّی  3تب  2سبعت در ّفتِ ٍ ّر ٍاحذ درس آزهبیشگبّی 1ّر ٍاحذ درس ًظری  -

 ل است.ّفتِ کبه 16برابر سبعت ٍاحذ ًظری در طَل یک ًیوسبل تحصیلی است طَل ّر ًیوسبل  4تب  3

 

 

 

 

  نوع درس نام درس تؼذاد واحذ

 

 

نیازجبراًی ٍ پیش   

دانش  و ) دیپلن کار 

ٍ(هکانیک خودر  

 نظری ػولی
 جبراًی هحبسببت فٌی  2 

 جبراًی 3رسن فٌی  1 1

 پیش ًیبز ریبضی پیش 2 

 پیش ًیبز فیسیک پیش 2 

 پیش ًیبز زببى پیش 2 

هببًی کبهپیَتر ٍ  2 

 ًَیسیبرًبهِ 

 پیش ًیبز

  نوع درس نام درس تؼذاد واحذ

جبراًی ٍ پیش 

 نیاز

کار و ) دیپلن  

دانش یا فنی و 

رشته  حرفه ای

های غیر از 

ٍ  ٍهکانیک خودر

یب دیپلن علَم 

(اًسبًی  

 نظری ػولی
 جبراًی هحبسببت فٌی  2 

 جبراًی 3رسن فٌی  1 1

 پیش ًیبز ریبضی پیش 2 

ًیبز پیش فیسیک پیش 2   

 پیش ًیبز زببى پیش 2 

هببًی کبهپیَتر ٍ  2 

 برًبهِ ًَیسی

 پیش ًیبز

سیستن شبسی ٍ  2 

 بذًِ

 جبراًی

  جبراًی هَلذ قذرت 2 1

  نوع درس نام درس تؼذاد واحذ

 

نیازجبراًی ٍ پیش   

ریاضی و ) دیپلن  

(ػلوم تجربی  

 نظری ػولی
 جبراًی هحبسببت فٌی  2 

 جبراًی 3رسن فٌی  1 1

سیستن شبسی ٍ  2 

 بذًِ

 جبراًی

 جبراًی هَلذ قذرت 2 1
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