
هم نیاز/ دروس پیش نیاز ساعت عملیساعت نظریجمع واحدنام درسنوع درسترم بندی

----232ریاضی پیشجبرانی

----232فیزیک پیشجبرانی

----232اخالق اسالمی / آشنایی با دفاع مقدس عمومی

----348زبان خارجیعمومی

----232دانش خانواده و جمعیتعمومی

---64-1رسم فنیپایه

----232آمار و احتماالتپایه

----232ریاضی عمومیپایه

---96-2شناخت و عیب یابی و نگهداری وسایل نقشه برداری اصلی

---32-1کاربینیبازدید 

----348فارسی عمومیعمومی

----1232اندیشه اسالمی عمومی

---32-1تربیت بدنیعمومی

----232اصول سرپرستیمهارت مشترک

----232گزارش نویسیمهارت مشترک

----232فیزیک نورپایه

رسم فنی-1232نقسه برداری اصلی

----232تئوری خطاهااصلی

زبان خارجی-232زبان فنیتخصصی

1نقشه برداری -232ایمنی و بهداشت محیط کارمهارت مشترک

1نقشه برداری 96-12عملیات نقشه برداری و کارگاه محاسه اصلی

1نقشه برداری *21632نقشه کشی و نقشه خوانی راه و ابنیهاصلی

1نقشه برداری -232فتوگرامتریاصلی

1نقشه برداری -232اصول راهسازیاصلی

1نقشه برداری 21648اتوماسیون در نقشه برداریتخصصی

1نقشه برداری -2232نقشه برداری تخصصی

هم نیاز / 2نقشه برداری -1232ژئودزی تخصصی

هم نیاز / 1ژئودزی 64-11عملیات ژئودزی تخصصی

---48-1کمک های اولیهتخصصی

----232کاربرد فناوری اطالعات در ارتباطاتمهارت مشترک

اصول راهسازی-232آشنایی با پل سازی و ابنیه فنیاصلی

فتوگرامتری48-1عملیات فتوگرامتریاصلی

 و اصول راهسازی1نقسه برداری 64-1کاربرد رایانه در نقشه برداریاصلی

اصول راهسازی21648محاسبه و برآورد عملیات خاکی تخصصی

2نقسه برداری 96-22عملیات نقشه برداری و کارگاه محاسه تخصصی

1ژئودزی 33264(GPS)نجوم و ژئودزی ماهواره ای تخصصی

هم نیاز / 2عملیات نقشه برداری و کارگاه محاسه 33248نقشه برداری راه و ابنیه و کنترل مراحل اجزاءتخصصی

هم نیاز/ نقشه برداری راه و ابنیه و کنترل مراحل اجزاء 21664نقشه برداری زیرزمینی و عملیاتتخصصی

---240-12کارورزی 1کار در محیط پایان نیمسال دوم

1کارورزی 240-22کارورزی 2کار در محیط پایان دوره
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 واحد77تعداد کل واحدها   

رعایت پیش نیاز و هم نیاز به عهده دانشجو بوده و عدم رعایت آن موجب حذف دروس مربوطه  شده و عواقب آن با شخص دانشجو می باشد) )

در صورتیکه دانشجو درسی که پیش نیازش را یک بار افتاده باشد می تواند آن درس را با پیش نیازش که قبال افتاده است همزمان به صورت هم نیاز اخذ نماید) )

(دروسی که دارای واحد عملی باشند، اخذ این دروس بصورت معرفی به استاد مجاز نمی باشد)

( واحد همراه با کارورزی می باشد14 در نیمسال عادی، دانشجو فقط مجاز به اخذ 2 و 1در صورت انتخاب دروس کارورزی  ) 


