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 تاریخ ویرایش:39/11/5

 ترم:پنجم

واحد11  

 ترم:چهارم 

واحد11  

 ترم:سوم 

واحد1  

 ترم:دوم 

واحد11  

 

 ترم: اول 

واحد12  
 2نام درس:تحلیل سازه ها 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 و محاسبات عددی1تحلیل سازه ها :پیشنیاز

-همنیاز:  

 1م درس:سازه های بتن آرمهنا

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 1تحلیل سازه ها پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:کارآموزی

 واحد 1تعداد واحد: 

 اصلی و تخصصینوع درس:

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 2نام درس:ریاضی

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس:پایه

 1ریاضی پیشنیاز:

-همنیاز:  

 1نام درس:ریاضی

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:پایه

 -پیشنیاز:

 -همنیاز:

 2نام درس:سازه های بتن آرمه

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 1آرمهسازه های بتن پیشنیاز:

-همنیاز:  

 1نام درس:سازه های فوالدی

 واحد 3تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 1تحلیل سازه هاپیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:معادالت دیفرانسیل 

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس:پایه

 1ریاضیپیشنیاز:

2همنیاز:ریاضی  

 نام درس:اصول و مبانی معماری و شهرسازی

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 2نام درس:سازه های فوالدی

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 1سازه های فوالدیپیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:محاسبات عددی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:پایه

 معادالت دیفرانسیلپیشنیاز:

-همنیاز:  

 ریشه های آننام درس:انقالب اسالمی و  

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 1نام درس:مقاومت مصالح

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:اصول مهندسی باد و زلزله

 واحد  3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 2تحلیل سازه هاپیشنیاز:

-همنیاز:  

 درس:مهندسی سیستم هانام 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 2ریاضیپیشنیاز:

-همنیاز:  

 1نام درس:تحلیل سازه  

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 1مقاومت مصالحپیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:دینامیک

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 -پیشنیاز:

-همنیاز  

 درس:روسازی راهنام 

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 راهسازیپیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:راهسازی

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 مکانیک خاک و مهندسی پیپیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:مکانیک خاک و مهندسی پی 

 واحد3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 ودینامیک1مقاومت مصالحپیشنیاز:

-همنیاز:  

 2نام درس:معارف اسالمی

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:اصول مدیریت ساخت

 واحد 2تعداد واحد: 

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:بارگذاری

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 1سازه هاتحلیل پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:متون اسالمی 

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:اجرای سازه های فلزی و بتنی

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:بناهای آبی

 واحد 3تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

مکانیک خاک و مهندسی پی پیشنیاز:

  و مکانیک سیاالت و هیدرولیک

-همنیاز:  

 نام درس:مکانیک سیاالت و هیدرولیک 

 واحد  3تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 پیشنیاز:دینامیک

-همنیاز:  

 2بدنینام درس:تربیت 

 واحد1تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:پروژه بتن آرمه

 واحد 1تعداد واحد: 

 ساعت اجرا 2نوع درس:عملی

 2های بتن آرمهو سازه 2تحلیل سازه هاپیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:تاریخ اسالم

 واحد 2تعداد واحد:

 نوع درس:عمومی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 درس:راه آهننام   

 واحد2تعداد واحد:

 نوع درس:تخصصی

 -پیشنیاز:

-همنیاز:  

 نام درس:پروژه سازه های فوالدی

 واحد 1تعداد واحد:

 ساعت اجرا 2نوع درس: عملی

 2و سازه فوالدی 2تحلیل سازه هاپیشنیاز:

-همنیاز:  

    

 نام درس:پروژه راه

 واحد 1تعداد واحد:

 نوع درس:اصلی و تخصصی

 راهسازیپیشنیاز:

-همنیاز:  

   
 

 


