
به بعد)            88عمران (ورودي - برنامه ترمی مهندسی عمران
2ترم 1ترم 

پیشنیازنوع درسواحددرسکد درسپیشنیازنوع درسواحددرسکد درس
-عمومی2انقالب اسالمی ایران-عمومی3زبان خارجی5555555

1ریاضی پایه23ریاضی -عمومی3فارسی
نیمسال دوم به بعدپایه3برنامه نویسی کامپیوتر-عمومی12اسالمی اندیشه

یا همزمان1فیزیک پایه11آز فیزیک-عمومی11تربیت بدنی 
1ریاضی الزامی-تخصصی3استاتیک-پایه13ریاضی 
رسم فنی و نقشه کشی ساختمانالزامی-تخصصی2طراحی معماري و شهرسازيیا همزمان1ریاضیپایه13فیزیک 

پس از نیمسال اولالزامی-تخصصی2زمین شناسی مهندسی-الزامی-تخصصی2رسم فنی و نقشه کشی ساختمان
1ریاضی الزامی-تخصصی2و عملیات1نقشه برداري-----

18هاجمع واحد17هاجمع واحد
4ترم 3ترم 

پیشنیازنوع درسواحددرسکد درسپیشنیازدرسنوع واحددرسکد درس
معادالت دیفرانسیل و  برنامه نویسی کامپیوترپایه2محاسبات عددي1اندیشه اسالمی عمومی22اندیشه اسالمی 

1ریاضی پایه2آمار و احتماالت مهندسی-عمومی2اخالق اسالمی
1مقاومت مصالحالزامی-تخصصی13ها تحلیل سازه1تربیت بدنی عمومی21تربیت بدنی 

زمین شناسیو 1مقاومت مصالحالزامی-تخصصی3مکانیک خاكیا همزمان2ریاضیپایه3معادالت دیفرانسیل
مصالح ساختمانی و آزالزامی-تخصصی2تکنولوژي بتناستاتیکالزامی-تخصصی3دینامیک

دینامیکالزامی-تخصصی3مکانیک سیاالتاستاتیکالزامی-تخصصی13مقاومت مصالح
1مقاومت مصالحاختیاري23مقاومت مصالح زمین شناسی مهندسیالزامی-تخصصی2مصالح ساختمانی و آز

-----نیمسال دوم به بعدالزامی-تخصصی2مهندسی محیط زیست
18هاجمع واحد18هاجمع واحد
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6ترم 5ترم 
پیشنیازنوع درسواحددرسکد درسپیشنیازنوع درسواحددرسکد درس

1آرمه سازه هاي بتن الزامی-تخصصی23سازه هاي بتن آرمه 1وتحلیلمحاسبات عدديالزامی-تخصصی23ها تحلیل سازه5555555
1سازه هاي فوالدي الزامی-تخصصی22سازه هاي فوالدي 1و  تحلیلتکنولوژي بتنالزامی-تخصصی13سازه هاي بتن آرمه 

1و بتنمکانیک خاكالزامی-تخصصی2مهندسی پی1تحلیلالزامی-تخصصی13سازه هاي فوالدي 
مصالح ساختمانی و آزوراهسازيالزامی-تخصصی2روسازي راهیا همزمانمکانیک خاكالزامی-تخصصی1آزمکانیک خاك
طراحی معماري یاهمزمانالزامی-تخصصی1متره و برآورد پروژهمکانیک سیاالتالزامی-تخصصی3هیدرولیک و آز

پنجم به بعدنیمسال الزامی-تخصصی1کارآموزيبرداريونقشهمکانیک خاكالزامی-تخصصی2راهسازي
هیدرولوژي مهندسیاختیاري3مهندسی آب و فاضالب و پروژهتکنولوژي بتنالزامی-تخصصی1آز تکنولوژي بتن

و  محاسبات عددي2هاتحلیل سازهاختیاري2نرم افزارهاي مهندسی عمرانمکانیک سیاالتو  آمار اختیاري2هیدرولوژي مهندسی

راهسازيآمار و احتماالت و اختیاري2ترابريمهندسی 
18هاجمع واحد18هاجمع واحد

8ترم7ترم 
پیشنیازنوع درسواحددرسکد درسپیشنیازنوع درسواحددرسکد درس

-عمومی2دانش خانواده و جمعیت-عمومی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم
2بتن-2تحلیلالزامی-تخصصی1هاي بتن آرمهپروژه سازهو طراحی معماري2و فوالد2بتنالزامی-تخصصی2روشهاي اجرایی ساختمان
2فوالد-2تحلیلالزامی-تخصصی1هاي فوالديپروژه سازه2ها تحلیل سازهاختیاري3اصول مهندسی باد و زلزله

راهسازيالزامی-تخصصی1پروژه راهنیمسال پنجم به بعداختیاري2زبان تخصصی
مهندسی محیط زیستاختیاري3اصول مهندسی تصفیه آب وفاضالبنیمسال پنجم به بعداختیاري2ماشین آالت ساختمانی

1فوالد-1بتناختیاري2بازرسی، تعمیر و ترمیم ساختمانها2ها تحلیل سازهاختیاري2هاي بنایی مقاوم دربرابر زلزلهسازه
متره و برآورد پروژهاختیاري2اصول مدیریت ساختراهسازي و  آمار و احتمالاختیاري2مهندسی ترافیکاصول

رسم فنی-مکانیک سیاالتاختیاري2تاسیسات مکانیکی و برقینیمسال هفتم به بعداختیاري3پروژه تخصصی
1فوالداختیاري2تکنولوژي و بازرسی جوش در کارگاه

16هاجمع واحد18هاجمع واحد




