دروس پیش

دروس اصـلي

واحـد

نام درس

نظري

عملي

ریاضی پيش دانشگاهی

2

-

فيزیک پيش دانشگاهی

2

-

زبان پيش دانشگاهی

2

-

مبانی کامپيوتر و برنامه نویسی

2

-

جمع كل  8 :واحد

* دارندگان دیپلم نظری و پیشدانشگاهی
از گذراندن دروس زبان پیش و مبانی
کامپیوتر معاف هستند.

نام درس

نظري

زبان تخصصی

2

استاتيک

2

مقاومت مصالح

2

ترمودیناميک

2

مکانيک سياالت

2

هيدروليک و پنوماتيک

2

کارگاه هيدروليک و
پنوماتيک
واحـد

دروس عمــمومي

واحـد

اجزاي ماشين

زبان عمومی
ریاضی عمومی-

کارگاه انتقال قدرت

0

تکنولوژي مولد قدرت

3

کارگاه مولد قدرت

0

ترمودیناميک-
مکانيک سياالت
1

0

ترمودیناميک-

هيدروليک و

مکانيک سياالت

پنوماتيک

مقاومت مصالح

2

نام درس

نظري

تربيت بدنی

-

1

کارگاه جوشکاري

1

زبان خارجه

3

-

اندیشه اسالمی

2

-

نقشه کشی و اصول
CAD

2

آیين زندگی (اخالق اسالمی)

2

-

3

-

اجزاي ماشين

1

-

وصایاي امام (ره)

1

-

نام درس

دانش خانواده و جمعيت

2

-

کارآفرینی

2

1

 18واحد

نظري

مبانی الکترونيک خودرو
کارگاه مبانی الکترونيک خودرو
سامانه مدیریت موتور

2

کارگاه سامانه مدیریت موتور

0

تکنولوژي دستگاه هاي الکتریکی
خودرو و تهویه مطبوع

کارگاه تکنولوژي دستگاههاي
تعليق  ،فرمان وشاسی
تکنولوژي ترمز و کنترل

عملي

همنیاز

پیشنیاز

ریاضی عمومی

2

ریاضی پيش

فيزیک عمومی

2

فيزیک پيش

شيمی عمومی

2

آزمایشگاه فيزیک عمومی

0

فيزیک عمومی

1

دیناميک خودرو
کارگاه تکنولوژي ترمز و کنترل
دیناميک خودرو
کاربينی (بازدید)

واحـد

دروس مشترك
نام درس

نظري

مبانی کنترل کيفيت

2

0

اصول سرپرستی

2

0

مهارت ها و قوانين کسب و کار

2

0

2

0

کاربرد فناوري اطالعات و
ارتباطات

جمع كل  8 :واحد
.

جمع كل واحد ها:

عملي

پیشنیاز

همنیاز
اجزاي ماشين
تکنولوژي انتقال قدرت

1

ترمودیناميک
2

تکنولوژي مولد قدرت

1

مبانی الکترونيک خودرو
مبانی الکترونيک خودرو
سامانه مدیریت موتور

1

.

دروس جبــراني

نظري

عملي

رسم فنی عمومی و تخصصی

1

1

محاسبات فنی

2

0

مبانی الکترونيک خودرو

2

سيستم شاسی و بدنه

2

0

استاتيک

2

0

تکنولوژي دستگاههاي

1

تعليق  ،فرمان وشاسی

مولد قدرت

2

0

میباشد.

* دارندگان دیپلم فنی مرتبط از گذراندن دروس جبرانی
معاف میباشند.

مبانی الکترونيک خودرو

2

0

1

0

1

تکنولوژي ترمز و کنترل
دیناميک خودرو و کارگاه
اخذ در ترم 1

کارورزي1

0

2

کارورزي2

0

2

پایان دوره

جمع كل  26 :واحد

نموده وشهريه مسترد نمي شود( .واحد
درس هاي آشنائي باقرائت و

محسوب نمي شوند).
دانشجويي كه معدل ترمي كمتراز12حق انتخاب بيش از 14واحد راندارد.
حداقل واحد انتخابي دانشجو در يكنيمسال تحصيلي  12واحد مي باشد.
دروس جبراني در ترم يك يا دو بايدگذرانده شود.
-حداقل نمره قبولي در درس آشنايي با

 ) 1اجراي درس كارورزي هم در نيمسال تحصيلي و هم در تابستان ميسور ميباشد وليكن توصيه بر اجراي آن در تابستان ميباشد.

قرائت و روانخواني قرآن كريم 12

 )2كارورزي 1پيشنياز كارورزي  2مي باشد .در موارد نادر و خاص كه دانشجو با داشتن عذر موجه نتواند درس كارورزي  1را در طول

مي باشد.

بگذراند .بالطبع در اينگونه موارد دانشجويان مجاز به اخذ ساير دروس همراه با كارورزي  1و  2نميباشند.
 )3دانشجويان مي توانند با هماهنگي مدرس مربوطه و تاييد شوراي آموزشي ،پس از آخرين امتحان نسبت به اتمام درس كارورزي  1و 2
و ثبت نمره آن در فرصت  45روزه اقدام نمايند و نيمسال ثبت نمره دروس كارورزي همان نيمسال انتخاب واحد درس ميباشد.
 ) 4براي دانشجوياني كه واحدهاي كارورزي را در دوره تابستان اخذ مينمايند:
 )4-1هريك از دروس كارورزي  1و  2حتي المقدور در تابستانهاي تحصيلي اجرا گردد .زمان اخذ درس كارورزي  1و  2براي
دانشجويان ورودي مهرماه ،تابستان هاي سال اول و دوم و براي دانشجويان ورودي بهمن ماه ،تابستان بعد از ترمهاي اول و سوم است.

فني وحرفه اي مرتبط86 :

 )4-2رعايت سقف واحد درسي  6واحد براي تابستان الزامي است(  2واحد كارورزي  4 +واحد درسي)

كارودانش مرتبط92 :

 )4-3براي تابستان آخر ،رعايت سقف  8واحد درسي الزامي است( 2واحد كارورزي  6 +واحد درسي)
 )5براي دانشجوياني كه شرايط اجراي درس كارورزي در دوره تابستان فراهم نميباشد ،ميتوانند درس

نظري و پيشدانشگاهي90 :

كارورزي  1را پس از نيمسال اول اخذ نمايند.

ديپلم فني  ،كاردانش و هنرستان

 ) 5-1در صورت اخذ درس كارورزي در طي نيمسال عادي رعايت سقف  14واحد الزامي است(  12واحد درسي  2 +واحد كارورزي )

غيرمرتبط94 :

 -درصورت عدم رعايت پيشنياز يا سقف

كسب نمايد مشروط مي باشد ودرترم بعد

نيمسال ها و يا تابستان تحصيلي بگذراند ،با رأي شوراي آموزشي بتواند در نيمسال يا تابستان آخر اين دو درس را به صورت همنياز

گذراندن این درس معاف

مجاز واحد به عهده دانشجو مي باشد.

امام (ره) جزو سقف واحد ترمي

اين آيين نامه صرفاً براي دانشجويان ورودي مهر  95به بعد الزامي است.

دیپلم کاردانش مرتبط از

 -مسئوليت عدم رعايت پيشنيازي وسقف

روانخواني قرآن كريم و وصاياي

آيين نامه جديد اخذ درس كارورزي دانشجويان رشته كاردان فني مكانيك خودرو
واحـد

تذكر:

مجاز واحد آموزش دروس مربوط راحذف

پایان نيمسال دوم

جمع كل  7 :واحد
عملي

نظري

0

فرمان وشاسی

واحـد

واحـد

1

تکنولوژي دستگاههاي تعليق ،

جمع كل  19 :واحد

دروس پايه

جمع كل :

ریاضی عمومی-

تکنولوژي انتقال قدرت

2

فيزیک عمومی

عملي

قرآن کریم

استاتيک

نام درس

ریاضی عمومی-

کارگاه ماشين ابزار

فارسی عمومی

فيزیک عمومی

دروس تخصصي

فيزیک عمومی

1

آشنایی با قرائت و روانخوانی

پیشنیاز

عملي

همنیاز

كارداني پیوسته كاردان فني مكانیك خودرو ( آموزشكده سما گرگان )-ورودي مهر  95به بعد

 )5-2براي دانشجويان با معدل باالي  17و همچنين دانشجويان نيم سال آخر  ،سقف مذكور در بند  1به  18واحد افزايش مييابد(16
واحد درسي 2+واحد كارورزي)

