
 به بعد 94چک لیست دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران ورودی 

 گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول   شرفیرضا حاجی مهندس 

 

 
 واحد(11) یدروس عموم

 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

  2 2اندیشه اسالمی  1

  2 انقالب اسالمی ایران 2

  1 1 ورزش 3

تاریخ فرهنگ و تمدن  4

 و ایران اسالم
2  

تاریخ فرهنگ و تمدن  5

 ی اسالم
2  

تقسیر موضوعی     5

 نهج البالغه
2  

 11 جمع

 

 

 واحد( 5) یهاپدروس 

 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

  3 2ریاضی عمومی  9

  2 محاسبات عددی 10

 5 جمع

 واحد(15) اختیاریدروس 

 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

ساختمان با  اجرای 11

 مصالح بنایی

 مقررات ملی ساختمان 2

آشنایی با زلزله و  12

 اثرات آن برسازه

 -ساختمان های بتن آرمه 2

 ساختمانهای فوالدی

 ساختمان های بتن آرمه 2 خرابی ها و دوام بتن 13

تکنولوژی بازرسی  14

 جوش و کارگاه

 ساختمانهای فوالدی 2

آزمایش های مخرب و  15

 غیرمخرب

 1مقاومت مصالح  1

 -آمار و احتماالت مهندسی 2 هیدرولوژی 16

 ت و هیدرولیکمکانیک سیاال

 مکانیک سیاالت و هیدرولیک 2 اجرای سازه های آبی 17

 ساختمان های بتن آرمه 2 مبانی مهندسی مواد 18

 مقررات ملی ساختمان 2  حقوقیقرادادها و مبانی  19

 های بتن آرمهساختمان  2 اجرای سدهای بتنی 19

 15 جمع

 

 واحد(43) اجباری –اصلی و تخصصی الزامی دروس 

 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

طراحی معماری و  19

 شهرسازی

2  

  3 1مقاومت مصالح  20

 مقاومت مصالح 3 مکانیک ساختمان 21

مصالح -مکانیک ساختمان 3 ساختمان های بتن آرمه 22

 ساختمان و تکنولوژی بتن
 مکانیک ساختمان 3 ساختمانهای فوالدی 23

 طراحی معماری و شهرسازی 2 اجزاء ساختمان 24

مکانیک خاک و  25

 مهندسی پی

3  

مکانیک سیاالت و  26

 هیدرولیک

 ایستایی 3

مصالح ساختمان و تکنولوژی  3 راهسازی و روسازی 27

مکانیک خاک و مهندسی  -بتن

 پی
 ساختمان های بتن آرمه 2 اجرای سازه های بتنی 28

  2 اصول مدیریت ساخت 29

مصالح -1مقاومت مصالح  2 روش های مرمت ابنیه 30

 ساختمان و تکنولوژی بتن
روش های تعمیر و  31

 نگهداری ساختمان

 مقررات ملی ساختمان 2

 ----- 2 مقررات ملی ساختمان 32

 اصول مدیریت ساخت 2 ایمنی کارگاه 33

تاسیسات نحوه اجرای  34

 برقی ساختمان

2 ----- 

نحوه اجرای تاسیسات  32

 مکانیکی  ساختمان

2 ----- 

 واحد 30بعد از گذراندن  1 1کارآموزی  33

 1کارآموزی  1 2کارآموزی  34

 43 جمع

 

 واحد می باشد. 80دانشجویان کلیه جمع واحد برای 

)الزم به ذکراست دانشجویانی که درمقطع کاردانی دروس دانش 

خانواده ووصایاامام وقرائت وروخوانی قران راپاس ننموده اند الزم است 

 این دروس رادرمقطع کارشناسی اخذنمایند(

 واحد(6) یجربان دروس

 پیشنیاز واحد درسنام  ردیف

مصالح ساختمان و  6

 تکنولوژی بتن
2  

  3 ایستایی 7

  1 آزمایشگاه مکانیک خاک  8

 6 جمع

 


