
 

 

 ترم اٍل

 پیص ًیاز تعذاد ٍاحذ عٌَاى کذ درض ردیف

 - ى 2 آضٌایی با تاریخ ٌّر 1416163 1

 - ع 2 1کارگاُ طراحی پایِ  1416152 2

 - ع2/ى1 1هباًی ٌّرّای تجسوی  1416155 3

 - ى2 1ریاضی  1416161 4

 - ع1ى/1 )چَب( 1هَاد ٍ رٍش ساخت  1416172 5

 1هَاد ٍ رٍش ساخت  ع1ى/1 )فلس( 2ساخت هَاد ٍ رٍش  1416173 6

 - ع2ى/1 ًقطِ کطی صٌعتی 1416167 7

 ى2 ٌّذسِ پرسپکتیَ 1416116 8
 

  16-14 هجوَع  

 

 

 ترم دٍم

 پیص ًیاز تعذاد ٍاحذ عٌَاى کذ درض ردیف

 1کارگاُ طراحی پایِ  ع 2 2کارگاُ طراحی پایِ  1416153 1

 1هباًی ٌّرّای تجسوی  ع2ى/1 2هباًی ٌّرّای تجسوی  1416156 2

 1ریاضی  ى2 2ریاضی  1416162 3

 - ع1ى/1 )چَب( 1هَاد ٍ رٍش ساخت  1416172 4

 1هَاد ٍ رٍش ساخت  ع1ى/1 )فلس( 2هَاد ٍ رٍش ساخت  1416173 5

6 1416157 

 
 - ى2 ٌّذسِ ترسیوی

 ع2 حجن سازی کارگاُ 1416158 7
 1کارگاُ طراحی پایِ 

 1تجسوی هباًی ٌّرّای 

 - ى2 1هباًی طراحی صٌعتی  1416183 8

  15 هجوَع  

 

 

 



 

 ترم سَم

 پیص ًیاز تعذاد ٍاحذ عٌَاى کذ درض ردیف

 2کارگاُ طراحی پایِ  ع 2 3کارگاُ طراحی پایِ  1416154 1

 آضٌایی با تاریخ ٌّر ى2 تاریخ طراحی صٌعتی 1416168 2

 1ریاضی  ى2 ایستایی - 1فیسیک   1416164 3

 2ٍ  1هَاد ٍ رٍش ساخت  ع1ى/1 )پالستیک( 3هَاد ٍ رٍش ساخت   1416174 4

 - ى2 1ارگًََهی   1416169 5

 ع2 1کارگاُ هذلسازی   1416159 6
 حجن سازی کارگاُ

 ٌّذسِ ترسیوی

 ًقطِ کطی صٌعتی

 1هباًی طراحی صٌعتی  ى2 2هباًی طراحی صٌعتی   1416184 7

 1کارگاُ طراحی پایِ  ع1ى/1 خالقیت ٍ ًَآٍری  1416186 8

 - ى2 کاربرد علَم اًساًی در طراحی صٌعتی 1416114 9

  18-16 هجوَع  

 

 ترم چْارم

 پیص ًیاز تعذاد ٍاحذ عٌَاى کذ درض ردیف

1 1416178 

  
 2کارگاُ طراحی پایِ  ع2ى/1 طراحی بِ کوک رایاًِ

 ًقطِ کطی صٌعتی

 1فیسیک  ى2 هقاٍهت هصالح –1طراحی فٌی   1416179 2

 1فیسیک  ى2 دیٌاهیک - 2فیسیک   1416165 3

 2هَاد ٍ رٍش ساخت  ع1 1کارآهَزی   1416111 4

 1ارگًََهی  ى2 2ارگًََهی   1416171 5

 1کارگاُ هذلسازی  ع2 2کارگاُ هذلسازی   1416161 6

 2هباًی طراحی صٌعتی  ع1ى/1 3هباًی طراحی صٌعتی   1416185 7

 2هباًی طراحی صٌعتی  ى2 فرآیٌذ طراحی صٌعتی  1416187 8

 خالقیت ٍ ًَآٍری

 تاریخ طراحی صٌعتی ى2 تاریخ طراحی صٌعتی هعاصر 1416111 9

  18-16 هجوَع  

 



 ترم پٌجن

 پیص ًیاز تعذاد ٍاحذ عٌَاى کذ درض ردیف

 ع2 فرم ٍ فضا  1416171 1
 1کارگاُ طراحی پایِ 

 ٌّذسِ ترسیوی

 حجن سازی کارگاُ

 آضٌایی با تاریخ ٌّر ى2 ٌّر ٍ توذى اسالهی  1416176 2

 ى2 اجسای هاضیي -2طراحی فٌی   1416181 3
 1طراحی فٌی 

 2فیسیک 

 ع1ى/1 آیٌذُ پصٍّی در طراحی 1416189 4
 تاریخ طراحی صٌعتی

 2هباًی طراحی صٌعتی 

 2ارگًََهی  ع1ى/1 طراحی ارگًََهیک 1416188  5

 1ریاضی  ى2 الکتریسیتِ ٍ ًَر – 3فیسیک   1416166  6

 فرآیٌذ طراحی صٌعتی ع1ى/1 )طراحی هحصَل( 1پرٍشُ   1416193 7

 فرآیٌذ طراحی صٌعتی ع1ى/1 )طراحی بستِ بٌذی( 2پرٍشُ   1416194 8

 - ى2 چٌذ رساًِ ای طراحی  1416182 9

 زباى عوَهی ى2 زباى تخصصی 1416112 11

  16-14 هجوَع  

 

 ترم ضطن

 پیص ًیاز تعذاد ٍاحذ عٌَاى کذ درض ردیف

 فرآیٌذ طراحی صٌعتی ع1ى/1 )طراحی هحصَل( 1پرٍشُ  1416193 1

 فرآیٌذ طراحی صٌعتی ع1ى/1 )طراحی بستِ بٌذی( 2پرٍشُ   1416194 2

 ع1ى/1 کارگاُ دیجیتال  1416191 3
 1ریاضی 

 3فیسیک 

 - ى2 هحصَالت صٌعتی اقتصاد ٍ بازاریابی  1416175 4

 ع1ى/2 هحصَالت صٌعتی ارزیابی 1416191 5
 1ریاضی 

 2طراحی فٌی 

 ع1 2کارآهَزی   1416111 6
 1کارآهَزی 

 فرآیٌذ طراحی صٌعتی

 ع1ى/1 آیٌذُ پصٍّی در طراحی 1416189 7
 تاریخ طراحی صٌعتی

 2هباًی طراحی صٌعتی 

 2ارگًََهی  ع1ى/1 طراحی ارگًََهیک   1416188 8

 ٌّر ٍ توذى اسالهی ى2 اسالهی-در توذى ایراًی طرح اضیاء 1416177 9

 1پرٍشُ  ع1ى/1 )طراحی داخلی ٍ هبلواى( 3پرٍشُ   1416195  11

 1پرٍشُ  ع1ى/1 )طراحی هحیطی ٍ هبلواى ضْری( 4پرٍشُ   1416196 11

 - ى2 آضٌایی با هذیریت طراحی  1416117 12

 هجوَع  
13-15 

14-16 
 



 

 

 

 ترم ّفتن

 پیص ًیاز تعذاد ٍاحذ عٌَاى  ردیف

 - ى2 هحصَالت صٌعتی اقتصاد ٍ بازاریابی  1416175 1

 ع1ى/2 هحصَالت صٌعتی ارزیابی  1416191 2
 1ریاضی 

 2طراحی فٌی 

 ى2 رباتیک  1416181 3
 2طراحی فٌی 

 3فیسیک 

 1پرٍشُ  ع1ى/1 )طراحی داخلی ٍ هبلواى( 3پرٍشُ   1416195 4

 1پرٍشُ  ع1ى/1 هحیطی ٍ هبلواى ضْری()طراحی  4پرٍشُ   1416196 5

 5ٍ  4، 3، 2، 1 پرٍشُ ّای ع1ى/1 ارتباط با صٌایع  1416192 6

 1پرٍشُ  ع1ى/1 )طراحی بیًَیک( 5پرٍشُ   1416197 7

 1پرٍشُ  ع1ى/1 )طراحی خذهات( 6پرٍشُ  1416198 8

 فرآیٌذ طراحی صٌعتی ى2 هباًی تَسعِ هحصَل  1416119  9

 - ى2 رٍش تحقیق ٍ ارائِ  1416113 11

 هجوَع  
11-12-14 

11-13-15 
 

 

 

 ترم ّطتن

 پیص ًیاز تعذاد ٍاحذ عٌَاى کذ درض ردیف

 ع2ى/1 )طراحی برای صٌایع( 7پرٍشُ   1416199 1
 6ٍ  5، 4، 3، 2، 1 پرٍشُ ّای

 ارتباط با صٌایع

 1پرٍشُ  ع1ى/1 )طراحی بیًَیک( 5پرٍشُ   1416197 2

 1پرٍشُ  ع1ى/1 )طراحی خذهات( 6پرٍشُ   1416198 3

 ع2ى/1 پرٍشُ ًْایی  1416112 4
 کلیِ درٍض پایِ ٍ تخصصی

 7بِ غیر از پرٍشُ 

 ع1ى/1 هباًی طراحی تعاهلی 1416118 5
 فرآیٌذ طراحی صٌعتی

 کارگاُ دیجیتال

 
  11-8 هجوَع 

 


