
                                                                                                                                      .27 تعداد واحد جهت فراغت از تحصیل:            کبرشنبسی نبپیوسته        مقطع:       عمران                         نبم رشته:

               نیبز دروس برعهده دانشجو است. *مسئولیت رعبیت پیش

5/11/39 تبریخ ویرایش:  

پنجم ترم:  

واحد 11  

چهبرم ترم:   

واحد 11  

سوم ترم:   

واحد 1  

دوم ترم:   

واحد 11  

 

 ترم: اول 

واحد 12  
 2تحلیل ساسُ ّا  ًام درس:

 ٍاحذ  2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 ٍ هحاسبات عذدی1تحلیل ساسُ ّا پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 1ساسُ ّای بتي آرهِ م درس:ًا

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 ًَع درس:اصلی ٍ تخصصی

 1تحلیل ساسُ ّاپیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 کارآهَسی ًام درس:

 ٍاحذ 1تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 2ریاضی ًام درس:

 ٍاحذ3 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 1ریاضی پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 1ریاضی ًام درس:

 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

 -ّوٌیاس:

 2ساسُ ّای بتي آرهِ ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 1آرهِساسُ ّای بتي  پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 1ساسُ ّای فَالدی ًام درس:

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 1تحلیل ساسُ ّا پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 هعادالت دیفزاًسیل ًام درس: 

 ٍاحذ3 تعذاد ٍاحذ:

 ایِپ ًَع درس:

 1ریاضی پیشٌیاس:

2ریاضی ّوٌیاس:  

 اصَل ٍ هباًی هعواری ٍ شْزساسی ًام درس:

 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 2ساسُ ّای فَالدی ًام درس:

 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 1ساسُ ّای فَالدی پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 هحاسبات عذدی ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 پایِ ًَع درس:

 هعادالت دیفزاًسیل پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 ریشِ ّای آىاًقالب اسالهی ٍ  ًام درس: 

 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 1ًام درس:هقاٍهت هصالح

 ٍاحذ3تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 اصَل هٌْذسی باد ٍ سلشلِ ًام درس:

 ٍاحذ   3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 2تحلیل ساسُ ّا پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 هٌْذسی سیستن ّا درس:ًام 

 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 2ریاضی پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 1تحلیل ساسُ  ًام درس: 

 ٍاحذ  2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 1هقاٍهت هصالح پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 دیٌاهیک ًام درس:

 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس  

 رٍساسی راُ درس:ًام 

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 راّساسی پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 راّساسی ًام درس:

 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 هکاًیک خاک ٍ هٌْذسی پی پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 ًام درس:هکاًیک خاک ٍ هٌْذسی پی 

 ٍاحذ3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 ٍدیٌاهیک1قاٍهت هصالحه پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 2هعارف اسالهی ًام درس:

 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 صَل هذیزیت ساختا ًام درس:

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 اصلی ٍ تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 بارگذاری ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 1ّا تحلیل ساسُ پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 هتَى اسالهی ًام درس: 

 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 اجزای ساسُ ّای فلشی ٍ بتٌی ًام درس:

 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 صلی ٍ تخصصیا ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 ًام درس:اصَل هٌْذسی تصفیِ آب ٍ فاضالب

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 ًَع درس:تخصصی

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 ًام درس:بٌاّای آبی

 ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 ًَع درس:تخصصی

هکاًیک خاک ٍ هٌْذسی پی پیشٌیاس:

  ٍ هکاًیک سیاالت ٍ ّیذرٍلیک

-ّوٌیاس:  

 کاًیک سیاالت ٍ ّیذرٍلیکه ًام درس: 

 ٍاحذ  3 تعذاد ٍاحذ:

 صلی ٍ تخصصیا ًَع درس:

 دیٌاهیک پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 2بذًیتزبیت  ًام درس:

 ٍاحذ1 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 زٍصُ بتي آرهِپ ًام درس:

 ٍاحذ 1تعذاد ٍاحذ: 

 ساعت اجزا 2عولی ًَع درس:

 2ّای بتي آرهٍِ ساسُ 2تحلیل ساسُ ّا پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 ًام درس:تاریخ اسالم

 ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 عوَهی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 راُ آّي درس:ًام   

 ٍاحذ2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی ًَع درس:

 -پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

 پزٍصُ ساسُ ّای فَالدی ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 ساعت اجزا 2ًَع درس: عولی

 2ٍ ساسُ فَالدی 2تحلیل ساسُ ّا پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

    

 زٍصُ راُپ ًام درس:

 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلی ٍ تخصصیًَع درس:

 راّساسی پیشٌیاس:

-ّوٌیاس:  

   
 

 


