
  باسمه تعالی                            

  بجنورد -موسسه آموزش عالی اشراق                                     
  توزیع ترمی دوره                                            

           بوعتهویه مط حرارت مرکزي و  تاسیسات گرایش کاردانی پیوسته                                      
*************************************************************************  

  1ترم 

تعداد   نام درس  ردیف
  واحد

  دروس همنیاز   دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

      48    48  3  )6ریاضی  (  1
      32    32  2  اصول تعمیر و نگهداري   2
      16    16  1  تکنولوژي ساختمان   3
      32    32  2  آلودگی محیط زیست   4
      48    48  3  )4زبان خارجه (  5
      32    32  2  اصول سرپرستی   6
      32    32  2  سیستم هاي کنترل تاسیسات تهویه مطبوع  7
      64  48  16  2  رسم گسترش کانال ها   8
      64  48  16  2   نقشه کشی حرارت مرکزي با آب گرم  9

    19            
  2ترم     

تعداد   نام درس  ردیف
  واحد

  دروس همنیاز   دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

  6ریاضی     32    32  2  فیزیک حرارت   10
  فیزیک حرارت    32  32    1  آزمایشگاه فیزیک حرارت   11
  6ریاضی     32    32  2  فیزیک مکانیک   12
    6ریاضی   32    32  2  7ریاضی   13
  تکنولوژي ساختمان     68  68    1  اختمانکارگاه س  14
    )4زبان خارجه (  32    32  2  زبان فنی   15
سیستم هاي کنترل     68  68    2  آزمایشگاه سیستم هاي کنترل تاسیسات تهویه مطبوع  16

  تاسیسات تهویه مطبوع
    رسم گسترش کانالها  102  102    2  کارگاه کانال سازي  17
نقشه کشی حرارت مرکزي   64  48  16  2  نقشه کشی تهویه مطبوع   18

  با آب گرم
  

      32    32  2  آئین زندگی  19
      32    32  2  دانش خانواده و جمعیت   20
    20            

  

  

  

 

  

  1صفحه 
  



  3ترم       

  4ترم     
تعداد   نام درس  ردیف

  واحد
  دروس همنیاز   دروس پیشنیاز  ساعت

  جمع  عملی  نظري
    مکانیک سیاالت     32  32  1   آزمایشگاه مکانیک سیاالت   30
نقشه کشی حرارت   انتقال حرارت  80  48  32  3  گرم با پروژه آبحرارت مرکزي با   31

  مرکزي با آب گرم
حرارت مرکزي با آب     102  102    2   حرارت مرکزي با آب گرمکارگاه   32

  گرم با پروژه
حرارت مرکزي با آب گرم با   80  48  32  2  * حرارت مرکزي با هواي گرم با پروژه  33

  پروژه
  

گرم با  هوايي با حرارت مرکز  32    32  2  **)1تهویه مطبوع تاسیساتی  (  32
  پروژه 

  

    )1تهویه مطبوع تاسیساتی  (  32    32  2  ***) 2تهویه مطبوع تاسیساتی (  35
سیستم هاي کنترل تهویه   204  204    4  )1کارگاه تهویه مطبوع تاسیساتی (  36

  مطبوع
تهویه مطبوع تاسیساتی 

)و نقشه کشی تهویه 1(
  مطبوع

تهویه مطبوع     204  204    4  )2کارگاه تهویه مطبوع تاسیساتی (  37
  )2تاسیساتی (

            20  جمع
  
  

  
: فقط در صورتی که دانشجو در ترم آخر بوده و هیچ درسی (حتی معرفی به استاد) باقی نداشته و همه دروس را انتخاب واحد نماید نکته بسیار مهم* 

همنیاز نماید و در غیر این صورت اخذ هم زمان این دو " حرارت مرکزي با آب گرم با پروژه"را با درس  "وژهحرارت مرکزي با هواي گرم با پر"می تواند درس 
  .درس تخلف لحاظ شده و مسئولیت موارد احتمالی بر عهده شخص دانشجو خواهد بود

اد) باقی نداشته و همه دروس را انتخاب واحد : فقط در صورتی که دانشجو در ترم آخر بوده و هیچ درسی (حتی معرفی به استنکته بسیار مهم **
همنیاز نماید و در غیر این صورت اخذ هم زمان این " گرم با پروژه هوايحرارت مرکزي با "را با درس  ")1تهویه مطبوع تاسیساتی  ( "نماید می تواند درس 

  دو درس تخلف لحاظ شده و مسئولیت موارد احتمالی بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.
: فقط در صورتی که دانشجو در ترم آخر بوده و هیچ درسی (حتی معرفی به استاد) باقی نداشته و همه دروس را انتخاب واحد نکته بسیار مهم*** 

این دو درس  همنیاز نماید و در غیر این صورت اخذ هم زمان")1تهویه مطبوع تاسیساتی ( "را با درس  ")2تهویه مطبوع تاسیساتی ( "نماید می تواند درس 
  تخلف لحاظ شده و مسئولیت موارد احتمالی بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

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

  ارائه می گردد .  شجوراهنمایی دانتوزیع ترمی صرفا جهت  و مدیرگروه می شود توسط آموزش و

تعداد   نام درس  ردیف
  واحد

  دروس همنیاز   دروس پیشنیاز  ساعت
  جمع  عملی  نظري

  )7ریاضی (    32    32  2  مکانیک سیاالت   21
  ترمودینامیک  فیزیک حرارت  32    32  2   انتقال حرارت   22
  انتقال حرارت  فیزیک حرارت              32    32  2   ترمودینامیک   23
    نقشه کشی تهویه مطبوع  64  48  16  2   نقشه کشی با کامپیوتر  24
      240  240    2  2کارآموزي   25
      48    48  3  زبان فارسی  26
      32  32    1   تربیت بدنی  27
      32    32  2  1اندیشه اسالمی   28
      48    48  3  کارآفرینی  29
                

            19  جمع

  78جمع واحد :   37: درس تعداد 


