
گرگاني المعي غيرانتفاعي عالي آموزش موسسه
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تعالي بسمه
رشته دروس ناپيوستهجدول تكنولوژيكارشناسي مهندسي

وفا-عمران ضالبآب
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بـهچنا• موظـف دانشـجو نرسد اتمام به شده اخذ ترم در پروژه و كارآموزي نچه

باشد مي بعدي نيمسال در آن .تمديد

تخصصيدروس

درسرديف همزمانپيشنيازواحدنام عملينظري

پمپاژ20 ايستگاههاي واجراي -14و1112طراحي

هايآب21 شبكه 20-20طراحي

آب22 هاي شبكه طراحي 21-01پروژه

آوريطراحي23 جمع هاي شبكه
فاضالب

20و20-13

هاي24 شبكه طراحي پروژه
فاضالب آوري جمع

01-23

واجراي25 تصفيهطراحي
آب خانه

-21و2018

آبطراحيپروژه26 خانه 25-01تصفيه

فاضالب27 خانه تصفيه واجراي طراحي
لجن وتصفيه

2018-

خانه28 تصفيه طراحي پروژه
لجنفاض وتصفيه الب

01-27

آب29 هاي شبكه اجراي
وكارگاه وفاضالب

23و21-21

تاسيسات30 از ونگهداري برداري بهره
وفاضالب 29-21آب

31
آب ومكانيكي الكتريكي تاسيسات

وفاضالب

و209
تحصيلي آخر نيمسال

هاي32 پروژه وكنترل مديريت
وفاضالب آب

2011-

وفاضالب33 آب ويژه بتن
وآزمايشگاه

21--

تخصصي34 بعد20زبان به تحصيلي سوم نيمسال

تحصيلي02كارآموزي35 دوم نيمسال از بعد

تحصيلي03پروژه36 آخر نيمسال

هاي واحد كل 34تخصصيجمع
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كامپيو;, نويسي <�',تربرنامه
عمومي?, <<'%1رياضي
,Cسياالتمكانيك%'�>
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