
چازت دزسی زشتَ هٌِدسی تکٌْلْژی عوساى هقطع 

 کازشٌاسی ًاپیْستَ

 دزّض پیشٌیاش ًْع دزض ّاحد دزّض تسم اّل
  جرباًی 2 هصاحل ساختواًی ّ آشهایشگاٍ

  جرباًی 2 شهیي شٌاسی هٌِدسی

  پایَ 2 1زیاضي
اصْل ّهباًي هعوازي 

 2 ّشِسساشي
 اصلی

 

  اصلی 3 (1)هقاّهت هصاحل
  اصلی 3 دیٌاهیک

تکٌْلْژی بنت ّ اجسای ساشٍ 

 2 ُای فلصی ّ بتٌی
 اصلی

 

  اختیازی 2 اصْل هٌِدسی تصفیَ آب ّ فاضالب

  عوْهی 2 2اًدیشَ اسالهی 

  ّاحد20

 دزّض پیشٌیاش ًْع دزض ّاحد دزّض تسم دّم

 1 عوْهي زیاضي پایَ 3 2 عوْهيزیاضی 

 2 عوْهيمهصهاى با زیاضی  پایَ 3 هعادالت دیفساًسیل

 دینامیک اصلی 3 هکاًیک سیاالت

1دینامیک و مقاومت مصالح  اصلی 3 هکاًیک خاک  

1مقاومت مصالح  اصلی 3 1حتلیل ساشٍ ُا   

  عوْهی 1 2تسبیت بدًی 

 شهیي شٌاسی هٌِدسی جرباًی 2 زاٍ ساشی

  عوْهی 2 اًقالب اسالهی

 ّاحد20

 دزّض پیشٌیاش ًْع دزض  ّاحد دزّض تسم سْم

 هعادالت دیفساًسیل پایَ 2 حماسبات عددی

 2 2حتلیل ساشٍ ُا 
 ، 1تحلیل سازه ىا  اصلی

 حماسبات عددی

 1تحلیل سازه ىا  اصلی 3 1ساشٍ ُای فْالدی 

  اختیازی 2 هٌِدسی تسابسی 

 3 1ساشٍ ُای بنت آزهَ 
 تکٌْلْژی بنت اصلی

 ، 1تحلیل سازه ىا 

  پایَ 2 آهاز ّ احتواالت هٌِدسی

  عوْهی 2 تفسیس هْضْعی قسآى

  اختیازی 2 زاٍ آُي

راه سازی- مصالح ساختمانی و آزمایشگاه   اصلی 2 زّساشی زاٍ  



  ّاحد20مجع 

 دزّض پیشٌیاش  ّاحد دزّض تسم چِازم

2حتلیل ساشٍ ُا  اصلی 3 اصْل هٌِدسی شلصلَ  

  اختیازی 3 بٌاُای آبی

 1سازه ىای فوالدی  اصلی 2 2ساشٍ ُای فْالدی 

 1ساشٍ ُای بنت آزهَ  اصلی 3 2ساشٍ ُای بنت آزهَ 

 1ساشٍ ُای بنت آزهَ  اصلی 2 هٌِدسی پی

 مکانیک سیاالت اصلی 2 ُیدزّلْژی هٌِدسی
 آهاز ّ احتواالت هٌِدسی

  عوْهی 2 تازیخ حتلیلی صدز اسالم

  اختیازی 2 پل ساشی

  ّاحد19مجع 

 دزّض پیشٌیاش ًْع دزض ّاحد دزّض تسم پٌجن

  ّاحد60بعد اش گرزاًدى  اصلی 1 کازآهْشی

 1 پسّژٍ بنت آزهَ
 2تحلیل سازه ىا  اصلی

 2سازه ىای بتن آرمو 

 2سازه ىای فوالدی  اصلی 1 پسّژٍ ساشٍ ُای فْالدی
 2تحلیل سازه ىا 

 1 پسّژٍ آب ّ فاضالب
 اختیازی

 

 3 پسّژٍ زاٍ
 اصلی

 

  ّاحد7مجع 

الشم بَ ذکس است کَ دزّض حماسبات عددی ّ هعادالت دیفساًسیل دز 

 .ًیوساهلای تابستاى ًیص ازائَ هی شًْد

 

 


