
 مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمرانرشته جدول ارائه دروس پیشنهادی 

 دروس ترم اول واحد دروس پیشنیاز

 
2 

 ریاضیات پیشٌیاز

 
2 

 زباى خارجِ پیشٌیاز

 
2 

 فیسیک پیشٌیاز
 

 
 فارسي عوَهي 3

 
2 

 آئیي زًذگي

 
3 

 هيشیوي عوَ

 
 ساختواى ًقشِ کشي 2

 
 زهیي شٌاسي هٌْذسي 2

   
 واحد 18جمع    

 دروس ترم دوم واحد دروس پیشنیاز

 3 ریاضیات پیشنیاز
 1ریاضي 

 3 فیزیک پیشنیاز
 1فیسیک 

 

 
1 

 1آز فیسیک 
 

 3 زبان خارجه پیشنیاز
 زباى خارجِ عوَهي

 
2 

 1اًذیشِ اسالهي 

 
1 

 1تربیت بذًي 

 
 هٌْذسي هحیط زیست 2

  
 

  
 واحد15جمع     



 دروس ترم سوم واحد دروس پیشنیاز

 2تربیت بذًي 1 1تربیت بذًي 

 2ریاضي  3 1ریاضي 

 2اًذیشِ اسالهي  2 2اًذیشِ اسالهي 

 آهار ٍ احتواالت هٌْذسي 2 1ریاضي عوَهي 

 استاتیک 3 1ریاضي عوَهي 

 طراحي هعواری ٍ شْرسازی 2 رسن فٌي ٍ ًقشِ کشي

 ٍعولیات 1ًقشِ برداری 2 1ریاضي عوَهي 

 هٌْذسيزهیي شٌاسي 
2 

 هصالح ساختواًي ٍ آزهایشگاُ

 اصَل هٌْذسي 3 زهیي شٌاسي هٌْذسي

 واحد 20جمع    

 دروس ترم چهارم واحد دروس پیشنیاز

 هصالح ساختواًي ٍ آزهایشگاُ
2 

 تکٌَلَشی بتي
 

 استاتیک
3 

 1هقاٍهت هصالح 

 3 استاتیک
 دیٌاهیک

 
2 

 اقتصاد هٌْذسي

 
3 

 برًاهِ ًَیسي کاهپیَتر

 2ریاضي عوَهي 
3 

 هعادالت دیفراًسیل

 
 تفسیر هَضَعي قرآى 2

 واحد 18جمع   

 پنجمدروس ترم  واحد دروس پیشنیاز

 
 اخالق هٌْذسي 2

هعادالت -برًاهِ ًَیسي کاهپیَتر

 هحاسبات عذدی 2 دیفراًسیل



 هٌْذسي سیستوْا 2 1ریاضی عمومی 

 آزهایشگاُ تکٌَلَشی بتي 1 تکنولوژی بتن

 آز هقاٍهت هصالح 1 1مصالح مقاومت 

 1تحلیل سازُ ّا  3 1مقاومت مصالح 

زمین -1مقاومت مصالح 

 شناسی مهندسی
 هکاًیک خاک 3

 هکاًیک سیاالت 3 دینامیک

 2هقاٍهت هصالح  3 1مقاومت مصالح 

 واحد 20جمع    

 ششمدروس ترم  واحد دروس پیشنیاز

 
 زباى تخصصي 2

 2تحلیل سازُ ّا  3 1تحلیل سازُ ّا -هحسبات عذدی

 1سازُ ّای بتي آرهِ  3 1تحلیل سازُ ّای -تکٌَلَشی بتي

 1سازُ ّای فَالدی  3 1تحلیل سازُ ّا 

 آزهایشگاُ هکاًیک خاک 1 هکاًیک خاک

 هترٍ ٍ برآٍرد پرٍشُ 1 طراحي هعواری ٍ شْرسازی

 ّیذرٍلیک ٍآزهایشگاُ 3 هکاًیک سیاالت

 راّسازی 2 هصالح ساختواًي-هکاًیک خاک

 
 تاریخ تحلیلي صذر اسالم 2

 واحد 20جمع    

 هفتمدروس ترم  واحد دروس پیشنیاز

 
2 

 هقررات هلي ساختواى

 هترٍ برآٍرد پرٍشُ
 اصَل هذیریت ٍساخت 2

رسن فٌي ٍ ًقشِ -هکاًیک سیاالت  تاسیسات هکاًیکي ٍبرقي 2



 کشي

 2 2ریاضي عوَهي -2تحلیل سازُ 
هٌْذسي کاربرد کاهپیَتر در 

 عوراى

 در هٌْذسي عوراىGISهباًي  2 ًیوسال پٌجن بِ بعذ

 2سازُ ّای بتي آرهِ  3 1سازُ ّای بتي آرهِ 

 2سازُ ّای فَالدی  2 1سازُ ّای فَالدی 

هکاًیک -1سازُ ّای بتي آرهِ 

 هٌْذسي پي 2 خاک

 پرٍشُ راّسازی 1 راّسازی

هصالح ساختواًي ٍ -راّسازی

 راُرٍسازی  2 آزهایشگاُ

 واحد 20

 هشتمدروس ترم  واحد دروس پیشنیاز

سازُ ّای  2سازُ ّای بتي آرهِ 

2فَالدی   ًگْذاری ٍترهین سازُ ّا 2 

سازُ ّای  2سازُ ّای بتي آرهِ 

2فَالدی   2 
 اصَل هٌْذسي پل

2تحلیل سازُ   سازُ ّای هباًي هقاٍم 2 

2تحلیل سازُ   سازُ ّای چَبي 2 

2آرهِسازُ بتي -2تحلیل سازُ   پرٍشُ سازُ ّای بتي آرهِ 1 

2سازُ فَالدی -2تحلیل سازُ   پرٍشُ سازُ ّای فَالدی 1 

سازُ ّای  2سازُ ّای بتي آرهِ 

طراحي هعواری ٍ -2فَالدی 

 شْرسازی
2 

 رٍش ّای اجرای ساختواى

2تحلیل سازُ   اصَل هٌْذسي زلسلِ ٍباد 3 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 اًقالب اسالهي  2

 کارآهَزی 1 نیمسال پنجم به بعد

 واحد 18جمع    

 
  

 واحد 33اختیاری در کل 

 واحد 1کارآموزی 

 واحد 6( پیش نیاز)جبرانی 


