
 واحد 83تعداد کل واحد:                                     کاردانی پیوسته مقطع:                             : عمران کارهای عمومی ساختمان                     نام رشته       

 اول ترم:

 واحد 18

 دوم ترم:

 واحد 19

 سوم ترم:

 واحد 20

 چهارم ترم:

 واحد19
 دانشگاهی پیش ریاضی درس: نام

 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 (6) ریاضی نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 دانشگاهی پیش پیشنیاز: ریاضی

 -همنیاز:

 7 ریاضی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 (6) پیشنیاز: ریاضی

 -همنیاز:

  هاسازه مقدماتی نام درس: تحلیل

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 مصالح پیشنیاز: مقاومت

 -همنیاز:
 دانشگاهی پیش فیزیك نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 مکانیك فیزیك نام درس: :

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 دانشگاهی پیش فیزیكپیشنیاز: 

 (6) ریاضی همنیاز:

 فنی زبان نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 خارجه پیشنیاز: زبان

 -همنیاز:

 سازی محوطه نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 و معماری و نظری ساختمان و مبانی برداری پیشنیاز: نقشه

 پروژه

 -همنیاز:
 دانشگاهی پیش زبان درس:نام 

 واحد 2تعداد واحد: 

 عمومینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 مکانیك فیزیك آزمایشگاه نام درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 پیشنیاز:

 مکانیك همنیاز: فیزیك

 مصالح مقاومت نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 پیشنیاز: استاتیك

 -همنیاز:

 بتنی ساختمانهای محاسبات نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 مصالح پیشنیاز: مقاومت

 -همنیاز:
 کاربردی شناسی زمین نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 خارجه زبان نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:عمومی

 دانشگاهی پیش پیشنیاز: زبان

 -همنیاز:

 ساختمان برداری نقشه نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 6پیشنیاز:ریاضی 

 -همنیاز:

 فلزی ساختمانهای محاسبات نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 مصالح پیشنیاز: مقاومت

 -همنیاز:
 کاربردی اخالق نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 عمومینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 استاتیك نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 پیشنیاز:ریاضی پیش دانشگاهی

 -همنیاز:

 حرارت فیزیك نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 دانشگاهی پیش پیشنیاز: فیزیك

 (6) همنیاز: ریاضی

 کارگاه اندازیراه و تجهیز نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:
 فارسی زبان نام درس:

 واحد 3تعداد واحد: 

 عمومینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 راهسازی و ساختمانی آالت ماشین نام درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 کاربردی شناسی پیشنیاز: زمین

 -همنیاز:

 حرارت فیزیك آزمایشگاه نام درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 پیشنیاز:

 حرارت همنیاز: فیزیك

 برآورد و متره نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 پروژه و معماری و نظری پیشنیاز: مبانی

 -همنیاز:
 جوشکاری و فلزی اسکلت کارگاه نام درس:

 واحد 1تعداد واحد:

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 پروژه و معماری و نظری مبانی نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 سازی پی و خاک مکانیك نام درس:

 واحد3تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 -پیشنیاز:

 همنیاز:مقاومت مصالح

 نگهداری و تعمیر درس:نام 

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:
 آرماتور و بندیقالب کارگاه و تکنولوژی نام درس:

 واحد3تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 مکانیکی تاسیسات کارگاه نام درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 ساختمان در کامپیوتر کاربرد نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 ساختمانی های نامهآئین نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 سازی پی و خاک پیشنیاز: مکانیك

 بتنی ساختمانهای فلزی و محاسبات ساختمانهای محاسباتهمنیاز: 
 1بدنی تربیت نام درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 برقی تاسیسات کارگاه نام درس:

 واحد 1تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 سرپرستی اصول نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 بتنی ساختمانهای کشی نقشه نام درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 اصلینوع درس:

 -پیشنیاز: 

 -همنیاز:
 1 اسالمی اندیشه نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 خاک مکانیك آزمایشگاه نام درس: 

 واحد 1تعداد واحد: 

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 سازی پی و خاک پیشنیاز: مکانیك

 -همنیاز:
 مصالح سایر و بتن آزمایشگاه نام درس: 

 واحد 1تعداد واحد:

 تخصصی/اصلی نوع درس:

 آرماتور و بندیقالب کارگاه و تکنولوژی پیشنیاز:

 -همنیاز:

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 دروس برعهده دانشجو است.سئولیت رعایت پیش نیازو همنیازم
 15/2/1397تاريخ ويرايش:                                                                                                                                                                            

 ترم تابستان

 واحد 2

 ترم:پنجم

 واحد 5

 کارآموزی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 نوع درس:کارآموزی

 واحد 60 گذراندن از بعد پیشنیاز:

 -همنیاز:

 کارآفرینی نام درس:

 واحد3تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلی

 پیشنیاز:

 -همنیاز:

 خانواده دانش نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:


