
 مهندسی شهرسازی  دوره های کمک آموزشی رشته  لیست

 

 ساعت تعداد جلسات عنوان درس

 ساعت 23 جلسه61 مقدماتیGISجی آی اس

 ساعت 23 جلسه 61 پیشرفتهGISجی آی اس

 ساعت 31 جلسه 62 اسکیس طراحی شهری

 

  معماری مهندسی دوره های کمک آموزشی رشته  لیست

 

 ساعت تعداد جلسات عنوان درس

 ساعت 23 جلسه 3DMax 61برنامه آموزشی 

 ساعت 21 جلسه 61 ترسیم فنی

 ساعت 21 جلسه 61 طراحی دست آزاد

 ساعت 23 جلسه 61 آموزش پرسپکتیو

 

 رق قدرتتکنولوژی بمهندسی  دوره های کمک آموزشی رشته  لیست

 

 ساعت تعداد جلسات عنوان درس

 ساعت 5.5 جلسه 5 ریاضی مهندسی

 ساعت 5.5 جلسه 5 سنسورهاشناسایی 

PLC  ساعت 65 جلسه 61 مقدماتی 

PLC  ساعت 65 جلسه 61 پیشرفته 

 ساعت 5.5 جلسه Earping 5مبحث 

 ساعت 61.5 جلسه 5 مهندسی روشنایی

 

 

 

 



 مهندسی کامپیوتر  دوره های کمک آموزشی رشته  لیست

 

 ساعت تعداد جلسات درسعنوان 

 ساعت 31 جلسه 61 طراحی سایت

 ساعت 31 جلسه 61 برنامه نویسی موبایل

 ساعت 31 جلسه 61 داده کاوی

 

 علوم پایه  دوره های کمک آموزشی گروه  لیست

 

 ساعت تعداد جلسات عنوان درس

 ساعت 61 جلسه 5 )گروه کارشناسی(6ریاضی

 ساعت61 جلسه 5 )گروه کاردانی(1ریاضی

 ساعت 01 جلسه 61 زبان عمومی

 انگلیسیمکالمه زبان 

 و تلفظ

 ساعت 01 جلسه 61

 گرامر و ترجمه

 و حفظ لغات

 ساعت01 جلسه 61

 

 معارفدوره های کمک آموزشی گروه  لیست

 

 ساعت تعداد جلسات عنوان درس

 ساعت 61 جلسه 5 آموزش قرآن

 

 مهندسی عمران دوره های کمک آموزشی رشته  لیست

 ساعت تعداد جلسات عنوان درس

 ساعت63 جلسه1 استاتیک

 ساعت63 جلسه1 6تحلیل سازه 

 ساعت 65 جلسه61 بارگذاری

 ساعت31 جلسه61 زلزله

 ساعت 31 جلسه 61 زارهای مهندسی عمراننرم اف

 ساعت 31 جلسه 61 3و  6فوالد بتن 

 ساعت 31 جلسه 61 3تحلیل سازه 

 



 

 

 حقوق  دوره های کمک آموزشی رشته لیست

 

 ساعت تعداد جلسات عنوان درس

 ساعت 61  6حقوق مدنی 

 ساعت 61  3حقوق مدنی 

 ساعت 31  2حقوق مدنی 

 ساعت 65  0حقوق مدنی 

 ساعت 65  5حقوق مدنی 

 ساعت 31  1حقوق مدنی 

 ساعت 65  5حقوق مدنی

 ساعت 65  8حقوق مدنی

 ساعت 65  6حقوق تجارت 

 ساعت 65  3حقوق تجارت 

 ساعت 65  2حقوق تجارت 

 ساعت 65  0حقوق تجارت 

 ساعت 65  6حقوق جزای عمومی 

 ساعت 65  3حقوق جزای عمومی 

 ساعت 65  2حقوق جزای عمومی 

 ساعت 65  6آیین دادرسی مدنی 

 ساعت 65  3آیین دادرسی مدنی

 ساعت 65  2آیین دادرسی مدنی 

 ساعت 65  6آیین دادرسی کیفری 

 ساعت 65  3آیین دادرسی کیفری 

 ساعت 31  6اختصاصی حقوق جزای 

 ساعت 31  3حقوق جزای اختصاصی 

 ساعت 31  2حقوق جزای اختصاصی 

 ساعت 31  عربی )زبان کلی(

 ساعت 31  زبان عمومی

 ساعت 31  زبان تخصصی

 


