
 واحدنام درسکد درس واحدنام درسکد درس

1آزمایشگاه تکنولوژي بتن3151505زبان خارجه عمومی122102

3تحلیل سازه (2)3151511ریاضی عمومی (1)142115

3سازه هاي بتن آرمه (1)3151512فیزیک (1) (حرارات و مکانیک)142121

3سازه هاي فوالدي (1)1151515آزمایشگاه فیزیک (1) (حرارات و مکانیک)142122

3هیدرولیک و آزمایشگاه2151523رسم فنی و نقشه کشی ساختمان151501

2راهسازي3151525زبان فارسی122103

2تفسیر موضوعی قرآن15122106

2روشهاي اجراي گود و سازه نگهبان151583
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واحدنام درسکد درس

واحدنام درسکد درس3ریاضی عمومی (2)142116

3سازه هاي بتن آرمه (2)3151513معادالت دیفرانسیل142117

2سازه هاي فوالدي (2)2151516نقشه برداري 1 و عملیات151502

1آزمایشگاه مکانیک خاك2151520زمین شناسی مهندسی151518

2مهندسی پی3151521استاتیک151507

2روسازي راه2151527اندیشه اسالمی(1)122101

2اصول مدیریت ساخت2151537آمار و احتماالت مهندسی142120

2کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران2151541انقالب اسالمی ایران122105

2اقتصاد مهندسی19151545

1تربیت بدنی (1)132101

2اخالق اسالمی122104

19واحدنام درسکد درس

3دینامیک151508

3مقاومت مصالح (1)151509

واحدنام درسکد درس2مصالح ساختمانی و آزمایشگاه151503

3اصول مهندسی باد و زلزله2151531طراحی معماري و شهرسازي151506

2مقررات ملی ساختمان3151532برنامه نویسی کامپیوتر142118

2تأسیسات مکانیکی و برقی2151540مهندسی محیط زیست151530

3مقاومت مصالح (2)2151547دانش خانواده و جمعیت122117

2نگهداري، تعمیر و ترمیم سازه ها2151550تاریخ وفرهنگ تمدن اسالم و ایران122110

2راه آهن19151585

2مهندسی ترابري151586

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم122107

18واحدنام درسکد درس

2تکنولوژي بتن151504

3تحلیل سازه (1)151510

واحدنام درسکد درس3مکانیک خاك151519

1پروژه سازه هاي بتن آرمه3151514مکانیک سیاالت151522

1پروژه سازه هاي فوالدي1151517متره و برآورد و پروژه151528

1پروژه راهسازي2151526محاسبات عددي142119

3پروژه تخصصی2151539اندیشه اسالمی (2)122109

2روشهاي اجراي ساختمان2151524مهندسی سیستم ها151542

1کارآموزي18151529

1تربیت بدنی (2)132102

2اصول مهندسی ترافیک151584

2ماشین آالت ساختمانی در راهسازي143151587تعداد واحد:

2زبان تخصصی151538کد رشته: 1515
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نیمسال هفتم

جمع واحد

نیمسال هشتم

جمع واحد

آرایش ترم به ترم رشته مهندسی عمران دوره کارشناسی پیوسته

نیمسال چهارم

جمع واحد

جمع واحد

نیمسال پنجم

جمع واحد

نیمسال ششم

جمع واحد

نیمسال اول

جمع واحد

نیمسال دوم

جمع واحد

نیمسال سوم



واحدنامکدواحدنامکد

3ریاضی عمومی(1)2142115تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران122110

3ریاضی عمومی(2)2142116اندیشه اسالمی (1)122101

3معادالت دیفرانسیل3142117زبان خارجه عمومی122102

3برنامه نویسی کامپیوتر3142118زبان فارسی122103

2محاسبات عددي2142119اخالق  اسالمی122104

2آمار و احتماالت مهندسی2142120انقالب اسالمی ایران122105

3فیزیک1(حرارت و مکانیک)2142121تفسیر موضوعی قرآن122106

1آزمایشگاه فیزیک1(حرارت و مکانیک)2142122تاریخ تحلیلی صدر اسالم122107

2اندیشه اسالمی (2)122109

2اخالق مهندسی *122113

واحدنامکد2تاریخ معماري و ساختمان *122114

2مقررات ملی ساختمان2151532تاریخ علم *122115

3مقدمه اي به مدل سازي و شبیه سازي2151533فلسفه علم *122116

سیستمهاي مبتنی بر وب و 2دانش خانواده و جمعیت122117

پایگاههاي داده در مهندسی و مدیریت1تربیت بدنی (1)132101

1تربیت بدنی (2)132102

3مبانی اکولوژي151536*

2اصول مدیریت ساخت151537از بین دروس ستاره دار حداکثر 2 درس اختیار شود*

2زبان تخصصی151538

3پروژه تخصصی151539واحدنامکد

2تأسیسات مکانیکی و برقی2151540رسم فنی و نقشه کشی ساختمان151501

2کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران2151541نقشه برداري1 و عملیات151502

2مهندسی سیستمها2151542مصالح ساختمانی و آزمایشگاه151503

2مبانیGIS در مهندسی عمران2151543تکنولوژي بتن151504

طراحی، ساخت و نگهداري سیستم هاي 1آزمایشگاه تکنولوژي بتن151505

مهندسی عمران و محیط زیست2طراحی معماري و شهرسازي151506

2اقتصاد مهندسی3151545استاتیک151507

3شیمی عمومی3151546دینامیک151508

3مقاومت مصالح(1)151509

3تحلیل سازه ها (1)151510

واحدنامکد3تحلیل سازه ها(2)151511

3مقاومت مصالح31515472سازه هاي بتن آرمه(1)151512

2نگهداري، تعمیر و ترمیم سازه ها3151550سازه هاي بتن آرمه(2)151513

2اصول مهندسی پل1151551پروژه سازه هاي بتن آرمه151514

2سازه هاي بنائی مقاوم در برابر زلزله3151552سازه هاي فوالدي(1)151515

2سازه هاي چوبی2151553سازه هاي فوالدي(2)151516

3بناهاي آبی1151555پروژه سازه هاي فوالدي151517

2اصول مهندسی سد2151560زمین شناسی مهندسی151518

2اصول مهندسی تونل3151570مکانیک خاك151519

2خاك مسلح و روشهاي اجراء آن1151572آزمایشگاه مکانیک خاك151520

2روشهاي اجراء گود و سازه نگهبان2151574مهندسی پی151521

2اصول مهندسی ترافیک3151575مکانیک سیاالت151522

2راه آهن3151576هیدرولیک و آزمایشگاه151523

2مهندسی ترابري151577

2ماشین آالت ساختمانی در راهسازي151578

3اصول مهندسی فرودگاه2151581راهسازي151525

1پروژه راهسازي151526

رشته: مهندسی عمران2روسازي راه151527
مقطع:  کارشناسی پیوسته  1متره و برآورد و پروژه151528
1کارآموزي151529

2مهندسی محیط زیست151530

3اصول مهندسی زلزله و باد151531

 تحلیل سازه ها(2)  و  سازه هاي بتن آرمه(2) 

 تحلیل سازه ها (1) 

مقاومت مصالح 1

سازه هاي بتن آرمه2- سازه هاي فوالدي2

نیمسال پنجم به بعد

-

تحلیل سازه ها2

مکانیک خاك- هیدرولیک و آزمایشگاه

مکانیک خاك- هیدرولیک و آزمایشگاه

راهسازي- آمار و احتماالت مهندسی

دروس اختیاري( 37 واحد):17 واحد از واحدهاي زیر

_

نیمسال ششم به بعد1515343

  و  زمین شناسی مهندسی 

 زمین شناسی مهندسی  و  مقاومت مصالح(1) 

مکانیک خاك یا همزمان

1515443 مهندسی محیط زیست 

دروس اختیاري( 33 واحد):15 واحد از واحدهاي زیر

 سازه هاي بتن آرمه(1) 

 سازه هاي فوالدي(1) 

 تحلیل سازه ها(2)  و  سازه هاي فوالدي(2)

عناوین دروس پیشنیاز

سازه هاي بتن آرمه2- سازه هاي فوالدي2

تحلیل سازه ها2

مهندسی پی

مکانیک خاك

مکانیک خاك

روسازي راه یا همزمان

راهسازي- آمار و احتماالت مهندسی

دروس پایه:20 واحد

نیمسال هفتم به بعد

 کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 

دروس اصلی:67 واحد

_

_

_

_

_

_

کد رشته:1515

 تکنولوژي بتن 

 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 

نیمسال اول به بعد

 ریاضی عمومی(1) 

 دینامیک 

 مکانیک سیاالت 

 استاتیک 

 استاتیک 

 مقاومت مصالح(1) 

دروس عمومی (32 واحد): 24 واحد از واحدهاي زیر

از بین دروس فوق 24 واحد اخذ گردد

_

_

_

_

_

_

 اندیشه اسالمی (1) 

_

 ریاضی عمومی(1) 

ریاضی عمومی(1) یا همزمان

روش هاي اجراي ساختمان 1515242

عناوین دروس پیشنیاز

عناوین دروس پیشنیاز

 طراحی معماري و شهرسازي  و   

سازه هاي بتن آرمه(2)  و  سازه هاي فوالدي(2)

 محاسبات عددي  و  تحلیل سازه ها(2) 

نیمسال پنجم به بعد

 راهسازي  و  مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 

نیمسال چهارم به بعد

_

151535
 تربیت بدنی (1) 

 مهندسی محیط زیست 

 متره و برآورد و پروژه 

نیمسال پنجم به بعد

 سازه هاي بتن آرمه(1)  و  مکانیک خاك 

فیزیک1(حرارت و مکانیک) یا همزمان

طراحی معماري و شهرسازي یا همزمان

3انرژي و توسعه پایدار

نیمسال هفتم به بعد

 مکانیک سیاالت  و  رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 

 ریاضی عمومی(1)  و  فیزیک1(حرارت و مکانیک

 مکانیک خاك  و  نقشه برداري1 و عملیات 

 راهسازي 

 ریاضی عمومی(2)  و  آمار و احتماالت مهندسی 

عناوین دروس پیشنیاز

_

 ریاضی عمومی(1) 

 ریاضی عمومی(2) یا همزمان 

نیمسال دوم به بعد

 معادالت دیفرانسیل  و  برنامه نویسی کامپیوتر 

نیمسال دوم به بعد

 تحلیل سازه ها(2) 

عناوین دروس پیشنیاز

_

 ریاضی عمومی(1) 

 زمین شناسی مهندسی 

 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 

نیمسال پنجم به بعد

 تحلیل سازه ها (1)  و  محاسبات عددي 

 تکنولوژي بتن  و  تحلیل سازه ها (1) 
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