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6ریاضی   اصول تعمیز و نگهداری 2  7ریاضی  2 

 سیستم های کنتزل تاسیسات  تهویه مطبوع  2  تزمودینامیک  2 فیشیک حزارت 

6همنیاس با ریاضی  نقشه کشی حزارت مزکشی با اب گزم  2   فیشیک حزارت  2 

6همنیاس با ریاضی  انتقال حزارت  2 فیشیک حزارت   فیشیک مکانیک  2 

همنیاس با سیستم های کنتزل تاسیسات 

 تهویه مطبوع

 آس فیشیک حزارت  1 همنیاس با فیشیک حزارت تهویه مطبوع آس سیستم های کنتزل تاسیسات 2

 تکنولوصی ساختمان  1  کارگاه کانال ساسی  2 رسم گستزش کانالها

7همنیاس با ریاضی   کارگاه ساختمان  1 همنیاس با تکنولوصی ساختمان  مکانیک سیاالت  2 

 6ریاضی  3 - اخالق اسالمی   2 

 رسم گستزش کانالها  2  دانص خانواده و جمعیت  2 

1سبان مقدماتی  2سبان مقدماتی ۰  1تزبیت بدنی  1    

1سبان مقدماتی  ۰ - آلودگی محیط سیست 2   

1اندیشه اسالمی  2  1مهارت  ۰ -  

 جمع واحد  91  جمع واحد  ۰۲ 
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نقشه کشی حزارت –انتقال حزارت  سبان فنی 2 سبان عمومی 

 مزکشی با آب گزم 
 حزارت مزکشی با آب گزم و پزوصه  3

همنیاس با حزارت مزکشی با آب گزم و  حزارت مزکشی با هوای گزم و پزوصه  3 هصحزارت مزکشی با آب گزم و پزو

 پزوصه
 گزم و پزوصه کارگاه حزارت مزکشی با آب 2

نقشه کشی حزارت مزکشی با آب  نقشه کشی با کامپیوتز  2 نقشه کشی تهویه مطبوع 

 گزم
 نقشه کشی تهویه مطبوع  2

 سبان عمومی 3  1تهویه مطبوع تابستانی  2 حزارت مزکشی با هوای گزم و پزوصه

و نقشه کشی 1همنیاس با تهویه مطبوع تابستانی

تهویه مطبوع پیشنیاس سیستم های کنتزل 

 تاسیسات تهویه مطبوع 

 فارسی عمومی  3  1کارگاه تهویه مطبوع تابستانی  4

 آس سیاالت  1 مکانیک سیاالت 

1تهویه مطبوع تابستانی   اصول سزپزستی 2  2تهویه مطبوع تابستانی  2 

 دفاع مقدس  2   2کارگاه تهویه مطبوع تابستانی  4 2همنیاس با تهویه مطبوع تابستانی 

۰تزم آخز و مهارت  1مهارت  کارآموسی  2   2مهارت  ۰ 

 جمع واحد  81    
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