
 جدول ترم به ترم رشته عمران پیوسته
  

  

  
  
  

  ترم
تعداد   نام درس  ردیف

  واحد
  ساعت تدریس

  نوع درس  همنیاز  پیشنیاز
  جمع  عملی  تئوري

ول
م ا

تر
  

  پایه  -----   ----   48  -  48  3  1ریاضی   3101

  پایه  1ریاضی   1ریاضی   48  -  48  3  1فیزیک   3107

  عمومی  ----   ----   48  -  48  3  فارسی  5007

  عمومی  ----   ----   48  -  48  3  زبان خارجه  5004

  عمومی  ----   ----   32  -  32  2  1اندیشه اسالمی  5002

  )الزامیتخصصی (  ----   ----   48  32  16  2  رسم فنی ونقشه کشی  3111

  عمومی  ----   ----   32  -  32  2  تاریخ معماري و ساختمان  5018

    18  جمع

وم
م د

تر
  

  پایه  ----   1ریاضی   48  -  48  3  2ریاضی  3102

  پایه  2ریاضی  2ریاضی   48  -  48  3  معادالت دیفرانسیل  3103

  پایه  1فیزیک   1فیزیک   32  32  -  1  1آز فیزیک   3108

  پایه  نیمسال دوم به بعد  48  -  48  3  برنامه نویسی کامپیوتري  3106
  عمومی  -----   -----   32  -  32  2  اخالق اسالمی  5003

  )الزامیتخصصی (  -----   1ریاضی   48  -  48  3  استاتیک  3117

  )الزامیتخصصی (  --------  نیمسال اول به بعد  32  -  32  2  شنا سی مهندسیزمین   3128
  عمومی  -----   -----   32  32  -  1  1تربیت بدنی   5005

    18  جمع

وم
م س

تر
  

  پایه  -----   1ریاضی  32  -  32  2  آمار واحتمال مهندسی  3105

  2  محاسبات عددي  3104
32  -  32  

  معادالت دیفرانسیل
  برنامه نویسی کامپیوتر

  پایه  ----- 

  )الزامیتخصصی (  -----   استاتیک  48  -  48  3  1مقاومت مصالح   3119

  )الزامیتخصصی (  -----   استاتیک  48  -  48  3  دینامیک  3118

طراحی  معماري و   3116
  شهرسازي

  )الزامیتخصصی (  -----   رسم فنی و نقشه کشی  32  -  32  2

  )الزامیتخصصی (  --- --  1ریاضی  48  32  16  2  و عملیات1نقشه برداري   3112

مصالح ساختمانی   3113
  وآزمایشگاه

  )الزامیتخصصی (  -----   زمین شناسی مهندسی  40  16  24  2

  عمومی  -----   -----   32  -  32  2    انقالب اسالمی  5011

    18  جمع
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  ترم
تعداد   نام درس  ردیف

  واحد
  ساعت تدریس

  نوع درس  همنیاز  پیشنیاز
  جمع  عملی  تئوري

رم
ت

 
رم

چها
  

  )الزامیتخصصی (  -----   1مقاومت مصالح   48  -  48  3  1تحلیل سازه  ها     3120
  )الزامیتخصصی (  -----   دینامیک  48  -  48  3  مکانیک سیاال ت  3132
  3  مکانیک خاك  3129

  1مقامت مصالح       48  -  48
  زمین شناسی مهندسی  

  )الزامیتخصصی (  ----- 

  )الزامیتخصصی (  -----   صالح ساختمانی وآزمایشگاهم  32  -  32  2  تکنولوژي بتن  3114

  عمومی  -----   1تربیت بدنی   32  -  32  1  2تربیت بدنی   5014
  عمومی  -----   ----   32  32  -  2  تاریخ اسالم  5013
  تخصصی   -----   1مقامت مصالح   48  -  48  3  2مقامت مصالح   3166

    17  جمع واحدها

جم
م پن

تر
  

  )الزامیتخصصی (  -------   1تحلیل سازه ها   48  -  48  3  1سازه هاي فوالدي   3125

 )الزامیتخصصی (  -------   ،  تکنولوژي بتن  1تحلیل سازه ها    48  -  48  3  1سازه هاي بتن آرمه   3122

 )الزامیتخصصی (  -------   ،  محاسبات عددي 1تحلیل سازه ها    48  -  48  3  2تحلیل سازه ها   3121

 )الزامیتخصصی (  -------   مکانیک سیاالت   64  32  32  3  اههیدرولیک و آزمایشگ  3133

آزمایشگاه تکنولوژي   3115
  بتن

1  -  32  32  
 )الزامیتخصصی (  -------   تکنولوژي  بتن

  )الزامیتخصصی (  نیمسال دوم به بعد  32  -  32  2  مهندسی محیط زیست  3140

  تخصصی   زبان خارجه  32  -  32  2  زبان تخصصی  3157

  عمومی  -------   -------   32  -  32  2  متون اسالمی  5012

    17  جمع واحدها

شم
م ش

تر
  

  )الزامیتخصصی (  --------   1سازه هاي فوالدي   32  -  32  2  2سازه هاي فوالدي   3126

 )الزامیتخصصی (  --------   1سازه هاي بتن آرمه   48  -  48  3  2سازه هاي بتن آرمه   3123

و  1مکانیک خاك ، نقشه برداري   32  -  32  2  راهسازي  3135
  عملیات

  )الزامیتخصصی (  -------- 

ما شین  آالت ساختمانی   3196
  در را هسازي

2  32  -  32  
  تخصصی   نیمسال پنجم به بعد

طراحی معماري   طراحی معماري وشهر سازي  24  16  8  1  متره وبرآورد و پروژه  3138
  وشهر سازي

  )الزامیتخصصی (

  تخصصی   نیمسال چهارم به بعد  32  -  32  2  یا قتصاد مهندس  3164

تأسیسات مکانیکی و   3159
  برقی

2  32  -  32  
مکانیک سیاالت ، رسم فنی ونقشه 

  کشی
  تخصصی   -------- 

متره وبرآورد و   --------------   32  -  32  2  ا صول مدیریت  ساخت  3156
  پروژه

  تخصصی 

آزمایشگاه مکا نیک   3130
  خاك

1  -  32  32  
  )الزامیتخصصی (  مکانیک خاك  كمکانیک خا

    17  جمع واحدها
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  گذراندن درس ارزش دفاع مقدس اختیاري و در جمع واحدها لحاظ نمی شود.             مالحظات: 
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  ترم
  نام درس  ردیف

تعداد 
  واحد

  ساعت تدریس
  نوع درس  همنیاز  پیشنیاز

  جمع  عملی  تئوري

فتم
م ه

تر
  

 )الزامیتخصصی (  ----   1مکانیک خاك ، سازه هاي بتن آرمه   32  -  32  2  مهندسی پی  3131

 ا صول مهند سی زلزله و  3141
  باد

 )الزامیتخصصی (  ----   2تحلیل  سازه ها   48  -  48  3

 )الزامیتخصصی (  ----   راهسازي ، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه  32  -  32  2  روسازي راه  3137

 پروژه  - ---  2، تحلیل  سازه ها 2سازه هاي بتن آرمه   32  32  -  1  پروژه سازه هاي بتن آرمه  3124

 پروژه  ----   2، تحلیل  سازه ها 2سازه هاي فوالدي   32  32  -  1  پروژه سازه هاي فوالدي  3127

  ، 2، سازه هاي بتن آرمه2سازه هاي فوالدي   40  16  24  2  روشهاي اجراي ساختمان  3134
  طراحی معماري وشهرسازي

 )الزامیتخصصی (  ---- 

 صی تخص  ----   آمار واحتمال مهندسی ، مکانیک سیاالت  32  -  32  2  هیدرولوژي مهندسی  3178

سازه هاي بنا ئی مقاوم در   3171
  برابر زلزله

  تخصصی   ----   2تحلیل  سازه ها   32  -  32  2

  تخصصی   ----   2، سازه هاي بتن آرمه2سازه هاي فوالدي   32  -  32  2  ا صول مهندسی پل  3170

  تخصصی   ----   هیدرولیک و آزمایشگاه، مکانیک خاك  32  -  32  2  ا صول مهند سی سد  3179

    19  احدهاجمع و

شتم
م ه

تر
  

  تخصصی   نیمسال هفتم به بعد  32  -  32  2  مقررات ملی ساختمان  3151

  پروژه  ----   راهسازي  32  32  -  1  پروژه راهسازي  3136

کاربرد کامپیوتر در   3160
  مهندسی عمران

 تخصصی   ----   2محاسبات عددي ، تحلیل سازه ها   32  -  32  2

تعمیر و –نگهداري   3169
  ها ترمیم سازه

2  32  -  32+  
 تخصصی   ----   2، سازه هاي بتن آرمه2سازه هاي فوالدي 

 تخصصی   ----   2تحلیل سازه ها   32  -  32  2  سازه هاي چوبی  3198
 تخصصی   ----   روسازي راه یا همزمان  32  -  32  2  راه آهن  3194
  تخصصی   ----   1مقاومت مصالح   32  32  -  1  آز مقاومت مصالح  3167
 تخصصی   ----   ، راهسازيآمار واحتمال مهندسی    32  -  32  2  ندسی ترافیکاصول مه  3193
 عمومی  ----   ---------   32  -  32  2  تنظیم خا نواده  5022
 )اختیاريعمومی (  ----   ---------   32  -  32  2  ارزشهاي دفاع مقدس  5021
  کاراموزي  ----   ---------   300  300  -  1  کار آموزي  3139

    17  جمع واحدها  

    141  جمع کل واحدها  

 مجموع  کاراموزي  پروژه تخصصی   )الزامیتخصصی ( پایه عمومی نوع درس

 141  1  3 34 63 20 20 تعداد واحد
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