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 مهندسی سیستمها محاسبات عددی آمار و احتماالت مهندسی (2ریاضی عمومی ) (1ریاضی عمومی )
وش و تکنولوژی و بازرسی ج

 کارگاه
 آبهای زیرزمینی اصول مهندسی سد

 اختیاری 1221 3 اختیاری 1222 2 اختیاری 1232 2 اختیاری 1231 2 پایه 222 2 پایه 222 2 پایه 221 3 پایه 222 3
 هیدرولوژی مهندسیپ:   مکانیک خاک وهیدرولیک و آزپ:  1سازه های فوالدی پ:   (و آمارواحتماالت2:ریاضی عمومی)پ معادالت دیفرانسیل و برنامه نویسیپ: ( 1) عمومی پ:  ریاضی ( 1) عمومی پ:  ریاضی -ه:        -پ:  

  1فیزیک 

 )حرارت و مکانیک(
 پروژه سازه های بتن آرمه 2سازه های بتن آرمه  1سازه های بتن آرمه  1سازه های فوالدی  مهندسی محیط زیست معادالت دیفرانسیل شهرسازی طراحی معماری و

 الزامی 1213 1 الزامی 1212 3 الزامی 1211 3 الزامی 1212 3 الزامی 1221 2 پایه 222 3 الزامی 1222 2 پایه 222 3
 2و سازه بتن آرمه 2تحلیل سازه پ:   1سازه های بتن آرمه پ:   و تکنولوژی بتن 1پ: تحلیل سازه ها 1لیل سازه ها تحپ:   نیمسال دوم به بعد ( یا همزمان2) عمومی پ:  ریاضی پ:رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ( یا همزمان1) عمومی پ:  ریاضی

رسم فنی و نقشه کشی 

 ساختمان
 2سازه های فوالدی  2تحلیل سازه ها  1تحلیل سازه ها  1مقاومت مصالح  وعملیات 1نقشه برداری 

مهندسی آب و فاضالب و 

 پروژه
 پروژه سازه های فوالدی

 الزامی 1212 1 اختیاری 1222 3 الزامی 1212 2 الزامی 1212 3 الزامی 1221 3 الزامی 1221 3 الزامی 1221 2 الزامی 1222 2
 2و سازه فوالدی  2تحلیل سازه پ:   هیدرولوژِی مهندسیپ:   1های فوالدی  سازهپ:   ومحاسبات عددی1پ:تحلیل سازه ها 1پ: مقاومت مصالح  استاتیکپ:   ( 1پ:  ریاضی عمومی ) -ه:        -پ:  

 مکانیک سیاالت دینامیک استاتیک فارسی
 هیدرولیک و

 آزمایشگاه
 روش های اجرایی ساختمان مهندسی پی اصول مهندسی باد و زلزله

 الزامی 1223 2 الزامی 1222 2 الزامی 1221 3 الزامی 1222 3 الزامی 1221 3 الزامی 1221 3 الزامی 1222 3 عمومی 21 3
 2و فوالد 2پ: طراحی معماری و بتن 1پ:مکانیک خاک وسازه بتن آرمه  2تحلیل سازه ها پ:   مکانیک سیاالتپ:   دینامیکپ:   استاتیکپ:   ( 1پ:  ریاضی عمومی ) -ه:        -پ:  

 آزمایشگاه مکانیک خاک مکانیک خاک برنامه نویسی کامپیوتر زمین شناسی مهندسی زبان خارجی
روش های اجرای گود و سازه 

 نگهبان
 مقررات ملی متره و برآورد و پروژه

 اختیاری 1222 2 الزامی 1221 1 اختیاری 1222 2 الزامی 1211 1 الزامی 1211 3 پایه 223 3 الزامی 1211 2 عمومی 22 3
 نیمسال هفتم به بعد پ: طراحی معماری یا همزمان مکانیک خاکپ:   مکانیک خاک یا همزمانپ:   و زمین شناسی1پ:مقاومت مصالح  نیمسال دوم به بعد نیمسال اول به بعد -ه:        -پ:  

 (1تربیت بدنی )
)حرارت  1آزمایشگاه فیزیک 

 و مکانیک(
 زبان تخصصی پروژه راهسازی راهسازی کنولوژِی بتنت مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه 

 ها

 اختیاری 1221 2 اختیاری 1222 2 الزامی 1222 1 الزامی 1222 2 الزامی 1223 2 الزامی 1222 2 پایه 221 1 عمومی 22 1
 2و سازه بتن آرمه 2پ: سازه فوالدی نیمسال پنجم به بعد راهسازیپ:   1مکانیک خاک و نقشه برداری پ:   پ: مصالح ساختمانی و آزمایشگاه دسیپ: زمین شناسی مهن یا همزمان 1فیزیک پ:   -ه:        -پ:  

 تاریخ معماری و ساختمان انقالب اسالمی ایران (1اندیشه اسالمی )
فلسفه اخالق  )با تکیه بر 

 مباحث تربیتی(
 روسازی راه آز تکنولوژی بتن

کاربرد کامپیوتر در مهندسی 

 عمران
 اصول مدیریت ساخت

 اختیاری 1222 2 اختیاری 1221 2 الزامی 1222 2 الزامی 1222 1 عمومی 22 2 عمومی 13 2 عمومی 21 2 عمومی 21 2
 متره و برآورد و پروژهپ:   ومحاسبات عددی 2پ:تحلیل سازه راهسازی و مصالح ساختمانی و آزپ:  نولوژی بتنتکپ:   -ه:          1221پ:   -ه:        -پ:   -ه:        -پ:   -ه:        -پ:  

 

 کنترل خانواده

 

 هیدرولوژی مهندسی (2تربیت بدنی )
ماشین آالت ساختمانی در 

 راهسازی
 اصول مهندسی ترافیک مهندسی ترابری

 اختیاری 1223 2 اختیاری 1221 2 اختیاری 1223 2 اختیاری 1222 2 عمومی 12 1   عمومی 23 2

  -ه:        -پ:  

 

 پ:راهسازی و آمارواحتماالت هندسی راهسازی و آمار و احتماالتپ:   نیمسال پنجم به بعد پ: مکانیک سیاالت و آمارواحتماالت (1تربیت بدنی )پ:  

  
 

 

 بارگذاری

  

 مهندسی پل اصول اخالق مهندسی

 اختیاری 1232 2 عمومی 11 2 اختیاری   1231 1 

 2و سازه بتن آرمه 2پ: سازه فوالدی  -ه:        -پ:      (1ه:  تحلیل سازه ها )   

 11:  1مجموع واحد ترم  11:  1مجموع واحد ترم  11:  2مجموع واحد ترم  11:  2مجموع واحد ترم  11:  2مجموع واحد ترم  11:  3مجموع واحد ترم  11: 2مجموع واحد ترم  11:  1مجموع واحد ترم

 (مدیر گروه مهندسی عمران) تهیه و تنظیم : امین مشتاق                 ستانه گذرانده می شود.در ترم تاب 2واحد کارآموزی در اولین تابستان بعد از اتمام ترم  1                                                                                                                          


