
مواد آزمونرشته تحصیلی

حرارت و سیاالت، دینامیک و ارتعاشات، استاتیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیکمکانیک

خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، شیمی فیزیک و ترمودینامیک، خوردگی و الکتروشیمیمتالوژی

بازاریابی، حسابداری بازرگانی،سیستم های خرید و انبارداری، کنترل موجودی، اینکوترمزمدیریت بازرگانی

حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی، اصول تنظیم و کنترل بودجه، ریاضی و آمارحسابداری

، حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق مدنی(عمومی و خصوصی)، حقوق بین الملل (عمومی و خصوصی)حقوق اساسی، حقوق جزا حقوق

تحقیق در عملیات، اقتصاد مهندسی، کنترل موجودی، مدیریت و کنترل پروژه، طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماریصنایع

HSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست ، ایمنی،سالمت و محیط زیست(HSE)ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، اصول و مبانی پدافند غیر عامل ،

حسابداری شرکت های بیمه، مدیریت ریسک و بیمه، بیمه اموال، بیمه اشخاص، سازمان و مدیریت شرکت های بیمه، اصول بیمهامور بیمه ای

نظریه زبان ها و ماشین ها، ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم، مدار منطقی و معماری کامپیوتر، سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتر،پایگاه داده هاکامپیوتر و نرم افزار شبکه

 ، مدار منطقی، اندازه گیری، الکترونیک، کنترل، الکترومغناطیس۲و ۱مدار برق و الکترونیک

حرارت و سیاالت، دینامیک و ارتعاشات، استاتیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیکساخت و تولید-ماشین افزار

مواد آزمونرشته تحصیلی

سیستم های کنترل تاسیسات، برنامه ریزی سرویس و نگهداری تاسیسات، استاتیک و مقاومت مصالح، تاسیسات بهداشتی، تاسیسات برودتی و حرارتی تاسیسات

روش های اتصال مواد، خواص فیریکی و شناخت مواد، جوشکاری اکسی گاز، مبانی متالوژی جوش، جوشکاری تحت محافظت گاز، تکنولوژی بازرسی جوشجوش

آمار و احتمال، ریاضی عمومی، مبانی کامپیوتر، مبانی اقتصاد، مبانی سازمان و مدیریت، اصول حسابداریمدیریت، حسابداری، و آمار

ترمودینامیک، انتقال حرارت، مکانیک سیاالت، استاتیک و مقاومت مصالحمکانیک

مدارهای الکتریکی، ماشین، تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی، کارگاه برق، الکترونیک، مدار منطقیبرق و الکترونیک

 تکنولوژی و کارگاه جوشکاری، اصول متالورژی مکانیکی، فیزیک حرارت، خواص فیزیکی مواد، شیمی عمومیمتالوژی

تراشکار، ساخت و تولید، 

فرزکاری و ماشین ابزار
ترمودینامیک، انتقال حرارت، مکانیک سیاالت، استاتیک و مقاومت مصالح

مواد آزمونرشته تحصیلی

ریاضی و آمار،  ادبیات فارسیدیپلم 

کاردانی

دیپلم

کارشناسی


