عوزاى ًقشِ بزداری -تزم اٍل
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیشٌیبس یب ّوٌیبس

اًذیشِ اسالهی ()1

2

ًظزی  /عوَهی

-----

*سببى خبرجی (پیشٌیبس داًشگبّی)

3

ًظزی  /جبزاًی

-----

کبربزد رایبًِ در ًقشِ بزداری

3

عولیً -ظزی  /اصلی

-----

فیشیک ًَر

2

ًظزی  /پبیِ

-----

کبرگبُ هحبسبِ ٍ تزسین ()3

1

عولی  /اصلی

ّوٌیبس بب عولیبت ًقشِ بزداری ()2

عولیبت ًقشِ بزداری ()2

1

عولی / -تخصصی

عولیبت عوَهی ()1

ًقشِ بزداری عوَهی ()2

2

ًظزی  /تخصصی

ًقشِ بزداری عوَهی ()1

*ریبضی پیش ًیبس داًشگبّی

3

ًظزی  /جبزاًی

-----

ریبضی عوَهی

3

ًظزی  /پبیِ

-----

هجوَع

ٍ 20احذ

*کلیِ داًشجَیبًی کِ ًوزُ کوتز اس پٌجبُ درصذ در آسهَى سزاسزی اخذ کزدُ اًذ.

عوزاى ًقشِ بزداری  -تزم دٍم
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیشٌیبس یب ّوٌیبس

تئَری خطبّب

2

ًظزی  /اصلی

-----

سببى خبرجی

3

ًظزی  /عوَهی

-----

ریبضی کبربزدی

2

ًظزی  /اصلی

ریبضی عوَهی

بزًبهِ ًَیسی کبهپیَتز

2

ًظزی -عولی  /پبیِ

-----

کبرگبُ هحبسبِ ٍ تزسین ()4

1

عولی /اصلی

کبرگبُ هحبسبِ ٍ تزسین ()3

ًقشِ بزداری هسیز

2

ًظزی  /تخصصی

ًقشِ بزداری عوَهی ()2

عولیبت ًقشِ بزداری هسیز

1

عولی  /تخصصی

ّوٌیبس بب ًقشِ بزداری هسیز

کبداستز

2

ًظزی /تخصصی

ًقشِ بزداری عوَهی ()2

تکٌَلَصی ٍ تٌظین دستگبُ ّبی

2

عولیً-ظزی  /تخصصی

فیشیک ًَر

ّوٌیبس بب عولیبت ًقشِ بزداری هسیز
 -صئَدٍسی

ًقشِ بزداری 1
صئَدٍسی ()1

2

ًظزی  /تخصصی

عولیبت صئَدٍسی ()1

1

عولی  /تخصصی

ًقشِ بزداری عوَهی ()2
ّوٌیبس بب
کبرگبُ هحبسبِ ٍ تزسین ()4

هجوَع

ٍ 20احذ

ّوٌیبس بب صئَدٍسی ()1

عوزاى ًقشِ بزداری  -تزم سَم
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیشٌیبس یب ّوٌیبس

داًش خبًَادُ ٍ شکَُ ّوسزداری

2

ًظزی  /عوَهی

-----

هببًی سهیي شٌبسی ٍ صئَهَرفَلَصی

2

ًظزی  /پبیِ

-----

سببى فٌی

2

ًظزی  /اصلی

سببى خبرجی

کبرگبُ هحبسبِ ٍ تزسین ()5

1

عولی  /اصلی

کبرگبُ هحبسبِ ٍ تزسین ()4

سببى فبرسی

3

ًظزی  /عوَهی

-----

فتَگزاهتزی ()1

2

ًظزی  /تخصصی

-----

عولیبت فتَگزاهتزی ()1

1

عولی  /تخصصی

ّوٌیبس بب فتَگزافی ()1

تکٌَلَصی ٍ تٌظین دستگبُ ّبی ًقشِ

2

عولیً-ظزی  /تخصصی

تکٌَلَصی ٍ تٌظین دستگبُ ّبی

ّوٌیبس بب تعییي هَقعیت ًسبت بِ
اجزای سوبٍی

ًقشِ بزداری ()1

بزداری ()2
اتَهبسیَى در ًقشِ بزداری

2

عولیً-ظزی  /تخصصی

ًقشِ بزداری عوَهی ()2

کبرتَگزافی

2

ًظزی  /تخصصی

-----

عولیبت کبرتَگزافی

1

عولی  /تخصصی

ّوٌیبس بب کبرتَگزافی

هجوَع

ٍ 20احذ

عوزاى ًقشِ بزداری  -تزم چْبرم
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیشٌیبس یب ّوٌیبس

اخالق ٍ تزبیت اسالهی

2

ًظزی  /عوَهی

-----

تعییي هَقعیت ًسبت بِ اجزای سوبٍی

2

عولیً-ظزی  /تخصصی

-----

تزبیت بذًی ()1

1

عولی  /عوَهی

-----

فتَگزاهتزی ()2

2

ًظزی  /تخصصی

فتَگزاهتزی ()1

عولیبت فتَگزاهتزی ()2

1

عولی  /تخصصی

ّوٌیبس بب فتَگزاهتزی ()2

ّیذرٍگزافی

2

ًظزی  /تخصصی

ًقشِ بزداری عوَهی ()2

ًقشِ بزداری سیز سهیٌی

2

ًظزی  /تخصصی

ًقشِ بزداری عوَهی (-)2

اصَل سزپزستی

2

ًظزی /تخصصی

کبرٍرسی

2

عولی  /تخصصی

کبرگبُ هحبسبِ ٍ تزسین ()6

1

عولی  /اصلی

صئَدٍسی ()2

2

ًظزی  /تخصصی

صئَدٍسی ()1

عولیبت صئَدٍسی ()2

1

عولی  /تخصصی

ّوٌیبس بب صئَدٍسی ()2

صئَدٍسی ()1
تکٌَلَصی ٍ تٌظین دستگبُ ّبی
ًقشِ بزداری ()2
صئَدٍسی (ً -)2قشِ بزداری هسیز
فتَگزاهتزی ()2
کبرگبُ هحبسبِ ٍ تزسین ()5
ّوٌیبس بب صئَدٍسی ()2

هجوَع

ٍ 20احذ

