
                    واحد 140 تعداد واحد:                                              كارشناسي پيوسته  مقطع:                                                                                 عمراننام رشته:       
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 دوم ترم:

 واحد17

 سوم ترم: 

 واحد18

 

 

 

 

 چهارم ترم:

 واحد18

 

 1 عمومی ریاضی نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 (مکانيک و حرارت) 1 فيزیک آزمایشگاه نام درس:
 واحد 1 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 (مکانيک و حرارت) 1 فيزیک پيشنياز:

 -همنياز:

 کامپيوتر نویسی برنامه نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 پيشنياز:نيمسال دوم به بعد

 -همنياز:

 زبان تخصصی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 نيمسال چهارم به بعد پيشنياز:

 -همنياز:

 (مکانيک و حرارت) 1 فيزیک :نام درس
 واحد 3 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2 عمومی ریاضی نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 1 عمومی ریاضی پيشنياز:

 -همنياز:

 مهندسی احتماالت و آمار نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 1 عمومی ریاضی پيشنياز:

 -همنياز:

 عددی محاسبات نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 کامپيوتر نویسی برنامه -دیفرانسيل  معادالت پيشنياز:

 -همنياز:

 زبان فارسی نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 دیفرانسيل معادالت نام درس:
  واحد 3تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 -پيشنياز:

 2 عمومی ریاضی همنياز:

 زیست محيط مهندسی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 پایهنوع درس: 

 نيمسال دوم به بعد پيشنياز:

 -همنياز:

 بتن تکنولوژی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 وآزمایشگاه ساختمانی مصالح پيشنياز:

 -همنياز:

 خارجی زبان :نام درس
 واحد 3 تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 شهرسازی و معماری طراحی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 ساختمان  کشی نقشه و فنی رسم پيشنياز

 -همنياز:

 عمليات و 1 برداری نقشه نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1 عمومی ریاضی پيشنياز:

 -همنياز:

 1 سازه تحليل نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1 مصالح مقاومت پيشنياز:

 -همنياز:

 1اندیشه اسالمی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 استاتيک نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1ریاضی عمومیپيشنياز:

 -همنياز:

 دیناميک نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 استاتيک پيشنياز:

 -همنياز:

 خاک مکانيک نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 مهندسی شناسی زمين -1 مصالح مقاومت پيشنياز:

 -همنياز:

 ساختمان کشی نقشه و فنی رسم نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 مهندسی شناسی زمين نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 پس از نيمسال اولپيشنياز:

 -همنياز:

 آزمایشگاه و ساختمانی مصالح نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 مهندسی شناسی زمين پيشنياز:

 -همنياز:

  سياالت مکانيک نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 دیناميک پيشنياز:

 -همنياز:

 1 بدنی تربيت نام درس: 
 واحد 1 تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 2 بدنی تربيت نام درس:
  واحد 1تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 1بدنی تربيت پيشنياز:

 -همنياز:

 2 مصالح مقاومت نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 1 مصالح مقاومت پيشنياز:

 -همنياز:

 2 اسالمی اندیشه نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 نوع درس: عمومی

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 1 مصالح مقاومت نام درس: 
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 استاتيکپيشنياز:

 -همنياز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترم: پنجم
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 ششم ترم:

 واحد19

 ترم:هفتم 

 واحد18

 

 

 

 

 هشتم ترم:

 واحد

 

 2 سازه تحليل نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 محاسبات عددی – 1 سازه تحليل پيشنياز:

 -همنياز:

 زلزله و باد مهندسی اصول نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 2 سازه تحليل پيشنياز:

 -همنياز:

 اسالم تاریخ نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 آرمه بتن هایسازه پروژه نام درس:
 واحد 1 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 2تحليل سازه-2ای بتن آرمهسازه هپيشنياز:

 -همنياز:

 1 آرمه بتن های سازه :نام درس
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 تکنولوژی بتن-1 سازه تحليل پيشنياز:

 -همنياز:

 2 آرمه بتن های سازه نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1 آرمه بتن های سازه پيشنياز:

 -همنياز:

 ساختمان اجرایی های روش نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 بتن های سازه -طراحی معماری و شهرسازی پيشنياز:

 2 فوالدی های سازه -2 آرمه
 -همنياز:

 فوالدی های سازه پروژه نام درس:
 واحد 1 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 2 فوالدی های سازه -2تحليل سازه پيشنياز:

 -همنياز:

 1 فوالدی های سازه نام درس:
 واحد 3 : تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1 سازه تحليل پيشنياز:

 -همنياز:

 2 فوالدی های سازه نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1 فوالدی های سازه پيشنياز:

 -همنياز:

 آبی بناهای نام درس:
 واحد 3 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 آزمایشگاه و هيدروليک -مکانيک خاک پيشنياز:

 -همنياز:

 پروژه برآورد و متره نام درس:
 واحد 1 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 طراحی معماری و شهرسازی پيشنياز:

 -همنياز:

 آزمایشگاه و هيدروليک :نام درس
 واحد 3 : تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 مکانيک سياالتپيشنياز:

 -همنياز:

 پی مهندسی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 1 آرمه بتن های سازه -مکانيک خاک پيشنياز:

 - همنياز:

 جوش بازرسی و تکنولوژی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 1 فوالدی های سازه پيشنياز:

 -همنياز:

 سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 2تحليل سازه پيشنياز:

 -همنياز:

 کاربردی اخالق نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 راهسازی پروژه نام درس:
 واحد 1 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 راهسازیپيشنياز:

 -همنياز:

 ترافيک مهندسی اصول نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 راهسازی -مهندسی احتماالت و آمار پيشنياز:

 -همنياز:

 خاک مکانيک آزمایشگاه نام درس:
 واحد 1 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 مکانيک خاک پيشنياز:

 -همنياز:

 راهسازی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 و عمليات 1نقشه برداری  –مکانيک خاک پيشنياز:

 -همنياز:

 مهندسی هيدرولوژی نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 آمار و احتماالت مهندسی –مکانيک سياالت پيشنياز:

 -همنياز:

 پل مهندسی اصول نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 2 فوالدی های سازه -2 آرمه بتن های سازه پيشنياز:

 -همنياز:

 نگهبان سازه و گود اجرای روشهای نام درس:
  واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 مکانيک خاک پيشنياز:

 -همنياز:

 بتن تکنولوژی آزمایشگاه نام درس:
 واحد 1 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 تکنولوژی بتن پيشنياز:

 -همنياز:

  اسالمی انقالب نام درس:
  واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 عمران مهندسی در کامپيوتر کاربرد نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 محاسبات عددی -2 سازه تحليل پيشنياز:

 -همنياز:

 برقی و مکانيکی تاسيسات نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 مکانيک سياالت-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان:پيشنياز

 -همنياز:

 راهسازی و ساختمانی آالت ماشين نام درس:
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 به بعد 5نيمسال پيشنياز:

 -همنياز:

  راه روسازی نام درس: 
 واحد 2 تعداد واحد:

 اصلینوع درس: 

 راهسازی -مصالح ساختمانی و آز پيشنياز:

 -همنياز:

 فاضالب و آب تصفيه مهندسی اصول نام درس: 
 واحد 3 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 مهندسی محيط زیستپيشنياز:

 -همنياز:

  خانواده دانش نام درس: 
  واحد 2تعداد واحد:

 عمومینوع درس: 

 -پيشنياز:

 -همنياز:

 عمران مهندسی در  GIS مبانی نام درس:  
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 نيمسال پنجم به بعدپيشنياز:

 -همنياز:

 ساخت مدیریت اصول نام درس:  
 واحد 2 تعداد واحد:

 تخصصینوع درس: 

 -پيشنياز:

 پروژه برآورد و متره همنياز:

 کاراموزی نام درس:     
 واحد1 تعداد واحد:

 کارآموزینوع درس: 

 5بعد از نيمسالپيشنياز:

 ساعت 300همنياز:

 

 دروس برعهده دانشجو است.و همنیاز مسئولیت رعایت پیش نیاز *                

 15/2/1397تاریخ ویرایش:                     

 


