
  

  اسمه تعالیب

  غیر انتفاعی اشراق بجنورد موسسه آموزش عالی

  کاردانی پیوسته – مکانیک خودرو توزیع ترمی

  ترم اول 

کد 
  درس

تعداد   نام درس
  واحد

  دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

    32    32  2  فیزیک حرارت   1
    32    32  2  مکانیکفیزیک   2
    32    32  2  کترونیکمبانی برق و ال  3
  مبانی برق و الکترونیک همنیاز:  64  64    1  کارگاه برق و الکترونیک  4
    32  32    2  تکنولوژي انتقال قدرت معمولی  5
  انتقال قدرت معمولی:تکنولوژي  همنیاز  64  64    1  کارگاه انتقال قدرت معمولی  6
تکنولوژي سوخت رسانی موتورهاي   7

  دیزل
1    16  16    

  سوخت رسانی موتورهاي دیزل :تکنولوژيهمنیاز  64  64    1  وخت رسانی موتورهاي دیزلکارگاه س  8
    32    32  2  مدیریت تعمیرگاه  9
    48    48  3  زبان فارسی  10
    32    32  1  تربیت بدنی  11

    448  224  224  18    جمع
  

  ترم دوم

کد 
  درس

تعداد   نام درس
  واحد

  دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

    48    48  3  )1عمومی( ریاضی  1
  فیزیک مکانیک  48    48  3  استاتیک  2
  حرارتفیزیک   32    32  2  ترمودینامیک  3
    32    32  2  هیدرولیک و نیوماتیک  4
هاي الکتریکی و تکنولوژي سیستم  5

  الکترونیکی خودرو
  مبانی برق و الکترونیک  32    32  2

هاي الکتریکی و سیستمکارگاه   6
  الکترونیکی خودرو

هاي الکتریکی و تکنولوژي سیستم :همنیاز  96  96    2
  الکترونیکی خودرو

هیدرولیک  همنیاز:، تکنولوژي انتقال قدرت معمولی  16    16  1  اتوماتیکتکنولوژي انتقال قدرت   7
  و نیوماتیک

  تکنولوژي انتقال قدرت اتوماتیک :همنیاز  64  64    1  اتوماتیککارگاه انتقال قدرت   8
ي هدایت و کنترل هاسیستمتکنولوژي   9

  خودرو
  هیدرولیک و نیوماتیک همنیاز:  32    32  2

هاي هدایت و کنترل کارگاه سیستم  10
  خودرو 

هاي هدایت و کنترل تکنولوژي سیستم همنیاز:  96  96    2
  خودرو

    496  256  240  20    جمع
  

  



  غیر انتفاعی اشراق بجنورد موسسه آموزش عالی

  94ویرایش فروردین -کاردانی پیوسته – مکانیک خودرو توزیع ترمی

  ترم سوم

کد 
  درس

تعداد   نام درس
  واحد

  دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

  )1ریاضی عمومی(  32    32  2  )2ریاضی عمومی(  1
  استاتیک  32    32  2  مقاومت مصالح  2
  )1ریاضی عمومی(  32    32  2  مکانیک سیاالت  3
تکنولوژي سوخت رسانی موتورهاي   4

  ینیبنز
  هاي الکتریکی و الکترونیکی خودروتکنولوژي سیستم  32    32  2

  تکنولوژي سوخت رسانی موتورهاي بنزینیهمنیاز:   64  64    1  کارگاه سوخت رسانی موتورهاي بنزینی  5
  ترمودینامیک  32    32  2  تکنولوژي مولد قدرت  6
  تکنولوژي مولد قدرت همنیاز:  96  96    2  کارگاه مولد قدرت  7
    64  32  32  3  فرینیکارآ  8
    48    48  3  زبان خارجه  9

    432  192  240  19    جمع
      

  ترم چهارم

کد 
  درس

تعداد   نام درس
  واحد

  دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

  مقاومت مصالح  32    32  2  اجزاي ماشین  1
  فیزیک حرارت  32    32  2  انتقال حرارت  2
  زبان خارجه  32    32  2  زبان فنی  3
    32    32  2  رپرستیاصول س  4
  هاي الکتریکی و الکترونیکی خودروتکنولوژي سیستم  16    16  1  تکنولوژي مالتی پلکس  5
  : تکنولوژي مالتی پلکسهمنیاز  64  64    1  کارگاه مالتی پلکس  6
    96  96    2  کارگاه عیب یابی سیستماتیک خودرو  7
  واحد درسی 50گذراندن حداقل   240  240    2  کارآموزي  8
    32    32  2  زندگی آئین  9
        32  2  دانش خانواده و جمعیت  10
    32    32  2  1 اندیشه اسالمی  11

    620  400  240  20    جمع
  

  77تعداد واحد کل :                                      41تعداد درس : 

دوعدم رعایت آن باعث حذف دروس حداقل وحداکثر انتخاب واحد به عهده دانشجو می باش-: رعایت پیشنیاز وهم نیاز دروس تذکر

  توسط آموزش ومدیرگروه می شودوتوزیع ترمی صرفا جهت پیشنهاد ارائه می گردد . 

  انجام شده  20/01/94ویرایش این توزیع ترمی در تاریخ                                                     

 


