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 پیشنیاز )همنیاز( تعدادواحد نام درس

  عملی نظری  

 دروس پیشنیاز

   2 ریاضی پیش 1

   2 فیزیک پیش 2

   2 زبان پیش 3

   2 فارسی پیش 4

 واحد 24+2دروس عمومی

   2 1اندیشه اسالمی  5

 1اندیشه اسالمی   2 2اندیشه اسالمی  6

   2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم( 7

   2 انقالب اسالمی ایران 8

   2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 9

   2 تفسیر مفهومی نهج البالغه 10

 فارسی پیش  3 فارسی عمومی 11

 زبان پیش  3 زبان خارجه 12

  1  تربیت بدنی  13

 1بدنی  تربیت 1  1ورزش 14

   1 قرائت و روخوانی قرآن کریم 15

   1 وصایای امام 16

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و  17

 ایران

 به بعد 91ورودی   2

   2 دانش خانواده و جمعیت 18

 واحد 20دروس پایه 
 ریاضی پیش  3 1ریاضی عمومی  19

 1ریاضی عمومی   3 2ریاضی عمومی  20

 2ریاضی عمومی   3 معادالت دیفرانسیل  21

 بعد از نیم سال دوم  3 برنامه نویسی کامپیوتر  22

  عملی نظری   

 معادالت دیفرانسیل –برنامه نویسی کامپیوتر   2 محاسبات عددی 23

 1ریاضی  2 آمار و احتماالت مهندسی 24

 (1)ریاضی  3 )حرارت و مکانیک ( 1فیزیک  25

 (1)فیزیک 1  مکانیک ()حرارت و  1آزمایشگاه فیزیک  26

 واحد 64دروس اصلی 

 

  1 1 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 27

 ریاضی عمومی 1 1 و عملیات 1نقشه برداری  28

 زمین شناسی مهندسی 5/0 5/1 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه  29

 1مقاومت مصالح  –مصالح ساختمان و آز   2 تکنولوژی بتن 30

 تکنولوژی بتن 1  آز تکنولوژی بتن 31

 1ریاضی   3 استاتیک 32

 استاتیک  3 دینامیک 33

 استاتیک  3 1مقاومت مصالح  34

 1مقاومت مصالح   3 1تحلیل سازه  35

 محاسبات عددی – 1تحلیل سازه   3 2تحلیل سازه  36

 نقشه کشی ساختمان –رسم فنی  1 1 طراحی معماری و شهرسازی 37

 تکنولوژی بتن – 1تحلیل سازه   3 1سازه های بتن آرمه  38

 1سازه های بتن آرمه   3 2سازه های بتن آرمه  39

 2بتن آرمه  – 2تحلیل سازه  1  پروژه سازه های بتن آرمه 40

 1تحلیل سازه   3 1سازه های فوالدی  41

 1سازه فوالد   2 2سازه فوالدی  42

 2تحلیل سازه  – 2فوالد  1  پروژه سازه های فوالدی 43

 نیمسال اول به بعد  2 زمین شناسی مهندسی 44
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 ) همنیاز ( –پیشنیاز  تعداد واحد نام درس  

  عملی نظری  

 1مقاومت مصالح  –زمین شناسی مهندسی   3 مکانیک خاک 45

 خاکمکانیک  1  آزمایشگاه مکانیک خاک  46

 1سازه های بتن آرمه  –مکانیک خاک   2 مهندسی پی  47

 دینامیک  3 مکانیک سیاالت  48

 مکانیک سیاالت 1 2 هیدرولیک و آزمایشگاه  49

 نیم سال دوم به بعد  2 مهندسی محیط زیست  50

طراحی معماری و  – 2فوالد  – 2بتن آرمه  5/0 5/1 روش های اجرایی ساختمان 51

 شهر سازی

 نقشه برداری و عملیات –مکانیک خاک   2 راهسازی 52

 ترافیکمهندسی  -راهسازی 1  پروژه راهسازی  53

 راهسازی –مصالح ساختمانی و آز   2 روسازی راه 54

 طراحی معماری و شهرسازی 5/0 5/0 و برآورد پروژه متره 55

 پس از سال سوم 1  کار آموزی 56

 واحد از جدول زیر ( 15)انتخاب حداقل با گرایش سازه  دروس اختیاری

 

 1مقاومت مصالح   3 2مقاومت مصالح  57

 1مقاومت مصالح  1  آزمایشگاه مقاومت مصالح  58

تکنولوژی بازرسی جوش و  59

 کارگاه

 1سازه فوالدی   2

 2تحلیل سازه   3 اصول مهندسی زلزله و باد  60

و تعمیر و ترمیم  نگهداری  61

 سازه ها 

 2سازه بتن آرمه  – 2سازه فوالدی   2

 2سازه بتن آرمه  – 2سازه فوالدی   2 اصول مهندسی پل 62

سازه های بنایی مقاوم در برابر  63

 زلزله

 2تحلیل سازه   2

 2تحلیل سازه  1 1 سازه های چوبی 64

 واحد از دروس زیر 22دروس اختیاری انتخاب 

 

 هفتم به بعدنیم سال   2 مقرارت ملی ساختمان 65

 محاسبات عددی – 2تحلیل سازه   2 نرم افزار های مهندسی عمران 66

 نیم سال پنجم به بعد  3 در مهندسی عمران GISمبانی  67

 نیم سال پنجم به بعد  2 زبان تخصصی 68

 نرم افزار های مهندسی عمران  3 مقدمه ای به مدل سازی و شبیه سازی 69

 راهسازی –آمار و احتماالت مهندسی   2 اصول مهندسی ترافیک 70

 1مکانیک خاک   2 2مکانیک خاک  71

 مهندسی پی  2 تحقیقات محلی 72

 و عملیات 1نقشه برداری   2 فتوگرامتری 73

 آمار و احتماالت مهندسی-2ریاضی عمومی  2 مهندسی سیستم ها 74

 نیم سال چهارم به بعد  2 مهندسی اقتصاد 75

 متره و برآورد  2 ساختاصول مدیریت  76

 راهسازی –آمار و احتماالت مهندسی   2 مهندسی ترابری 77

 نیم سال پنجم به بعد  2 ماشین آالت ساختمانی در راهسازی 78

 مکانیک سیاالت -آمار و احتماالت مهندسی  2 هیدرولوژی مهندسی 79

 هیدرولیک و آز –مکانیک خاک   2 اصول مهندسی سد 80

 هیدرولوژی مهندسی   3 زیر زمینیآب های  81

 هیدرولوژی مهندسی 1 2 مهندسی آب و فاضالب پروژه 82

 هیدرولیک و آز –مکانیک خاک   3 بنا های آبی 83

   3 شیمی عمومی 85

   2 آشنایی با مبانی دفاع مقدس  86


