
                    واحد 041 تعداد واحد:                                              كبرشنبسي پيوسته  مقطع:                                               عمراننبم رشته:       

 اول ترم:
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 دوم ترم:

 احدو 01

 سوم ترم: 

 واحد 01

 

 

 

 

 چهبرم ترم:

 احدو  01

  

    

 1 عوَهی ریاضی ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 (هکاًيک ٍ حرارت) 1 فيسیک آزهایطگاُ ًام درس:
 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 (هکاًيک ٍ حرارت) 1 فيسیک پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 کاهپيَتر ًَیسی برًاهِ ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 ًيوسال دٍم بِ بعذ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 هٌْذسی اقتصاد ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 ًيوسال چْارم بِ بعذ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

    

 (هکاًيک ٍ حرارت) 1 فيسیک ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 2 عوَهی ریاضی ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 1 عوَهی ریاضی پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 هٌْذسی احتواالت ٍ آهار ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 1 عوَهی ریاضی پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 عذدی هحاسبات ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 کاهپيَتر ًَیسی برًاهِ -دیفراًسيل  هعادالت پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

    

 زباى فارسی ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 ًَع درس: عوَهی

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 دیفراًسيل هعادالت ًام درس:
  ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 -پيطٌياز:

 2 عوَهی ریاضی ّوٌياز:

 زیست هحيط هٌْذسی ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 پایًَِع درس: 

 ًيوسال دٍم بِ بعذ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 بتي تکٌَلَشی ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 ٍآزهایطگاُ ساختواًی هصالح پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

    

 خارجی زباى ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 ضْرسازی ٍ هعواری طراحی ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

  ساختواى کطی ًقطِ ٍ فٌی رسن :پيطٌياز

 -ّوٌياز:

 عوليات ٍ 1 برداری ًقطِ ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 1 عوَهی ریاضی پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 1 سازُ تحليل ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 1 هصالح هقاٍهت پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

    

 ساختواى ٍ هعواری تاریخ ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 استاتيک ًام درس:
 ٍاحذ 3 ٍاحذ: تعذاد

 اصلیًَع درس: 

 1ریاضی عوَهی پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 دیٌاهيک ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 استاتيک پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 خاک هکاًيک ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 هٌْذسی ضٌاسی زهيي -1 هصالح هقاٍهت پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

    

 ساختواى کطی ًقطِ ٍ فٌی رسن ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 هٌْذسی ضٌاسی زهيي ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 پس از ًيوسال اٍل پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 آزهایطگاُ ٍ ساختواًی هصالح ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 هٌْذسی ضٌاسی زهيي پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

  سياالت هکاًيک ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 دیٌاهيک پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

    

 1 بذًی تربيت ًام درس: 
 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 2 بذًی تربيت ًام درس:
  ٍاحذ 1تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس: 

 1بذًی تربيت پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 2 هصالح هقاٍهت ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 1 هصالح هقاٍهت پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

 

 1 اسالهی اًذیطِ ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 ًَع درس: عوَهی

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 1 هصالح هقاٍهت ًام درس: 
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 استاتيک پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

 

 *مسئوليت رعبیت پيش نيبز دروس برعهده دانشجو است.

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 واحد041تعداد كل واحد:                                  كبرشنبسي پيوسته  مقطع:                                    عمراننبم رشته: 

 ترم: پنجم
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 ششم ترم:

 واحد 01

 ترم:هفتم 

 واحد 01 

 

 

 

 

 هشتم ترم:

 واحد

  

    

 2 سازُ تحليل ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 هحاسبات عذدی – 1 سازُ تحليل پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 زلسلِ ٍ باد هٌْذسی اصَل ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 2 سازُ تحليل پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 اسالم تاریخ ًام درس:
 ٍاحذ 2 ٍاحذ:تعذاد 

 عوَهیًَع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 آرهِ بتي ّای سازُ پرٍشُ ًام درس:
 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 2تحليل سازُ-2ای بتي آرهِسازُ ّ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

    

 1 آرهِ بتي ّای سازُ ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 تکٌَلَشی بتي-1 سازُ تحليل پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 2 آرهِ بتي ّای سازُ ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 1 آرهِ بتي ّای سازُ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 ساختواى اجرایی ّای رٍش ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 بتي ّای سازُ -طراحی هعواری ٍ ضْرسازی پيطٌياز:

 2 فَالدی ّای سازُ -2 آرهِ
 -ّوٌياز:

 فَالدی ّای سازُ پرٍشُ ًام درس:
 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 2 فَالدی ّای سازُ -2تحليل سازُ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

 1 فَالدی ّای سازُ ًام درس:
 ٍاحذ 3 : ٍاحذ:تعذاد 

 اصلیًَع درس: 

 1 سازُ تحليل پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 2 فَالدی ّای سازُ ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 1 فَالدی ّای سازُ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 آبی بٌاّای ًام درس:
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 آزهایطگاُ ٍ ّيذرٍليک -هکاًيک خاک پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 پرٍشُ برآٍرد ٍ هترُ ًام درس:
 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 طراحی هعواری ٍ ضْرسازی پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

 آزهایطگاُ ٍ ّيذرٍليک :ًام درس
 ٍاحذ 3 : تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 هکاًيک سياالت پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 پی هٌْذسی ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 1 آرهِ بتي ّای سازُ -هکاًيک خاک  پيطٌياز:

 - ّوٌياز:

 جَش بازرسی ٍ تکٌَلَشی ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 1 فَالدی ّای سازُ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 سازُ ّای بٌایی هقاٍم در برابر زلسلِ ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 2تحليل سازُ  پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

    

 اسالهی اخالق ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 راّسازی پرٍشُ ًام درس:
 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 راّسازی پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 ترافيک هٌْذسی اصَل ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 راّسازی -هٌْذسی احتواالت ٍ آهار پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 خاک هکاًيک آزهایطگاُ ًام درس:
 ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 هکاًيک خاک پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

 راّسازی ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 ٍ عوليات 1ًقطِ برداری  –هکاًيک خاک  پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 هٌْذسی ّيذرٍلَشی ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 آهار ٍ احتواالت هٌْذسی –هکاًيک سياالت  پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 پل هٌْذسی اصَل ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 2 فَالدی ّای سازُ -2 آرهِ بتي ّای سازُ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 ًگْباى سازُ ٍ گَد اجرای رٍضْای ًام درس:
  ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 هکاًيک خاک پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 

 بتي تکٌَلَشی آزهایطگاُ ًام درس:
 ٍاحذ 1 ٍاحذ:تعذاد 

 اصلیًَع درس: 

 تکٌَلَشی بتي پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

  ٍ ریطِ ّای آى اسالهی اًقالب ًام درس:
  ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 عوراى هٌْذسی در کاهپيَتر کاربرد ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 عذدی هحاسبات -2 سازُ تحليل پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 برقی ٍ هکاًيکی تاسيسات ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 هکاًيک سياالت-رسن فٌی ٍ ًقطِ کطی ساختواى :پيطٌياز

 -ّوٌياز:

 

 

 راّسازی ٍ ساختواًی آالت هاضيي ًام درس:
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 بِ بعذ 5ًيوسال  پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

  راُ رٍسازی درس:ًام  
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 اصلیًَع درس: 

 راّسازی -هصالح ساختواًی ٍ آز  پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 فاضالب ٍ آب تصفيِ هٌْذسی اصَل ًام درس: 
 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 هٌْذسی هحيط زیست پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

  خاًَادُ داًص ًام درس: 
  ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ:

 عوَهیًَع درس: 

 -پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 عوراى هٌْذسی در  GIS هباًی ًام درس:  
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 ًيوسال پٌجن بِ بعذ پيطٌياز:

 -ّوٌياز:

 ساخت هذیریت اصَل ًام درس:  
 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 تخصصیًَع درس: 

 -پيطٌياز:

 پرٍشُ برآٍرد ٍ هترُ ّوٌياز:

 کاراهَزی درس:ًام      
 ٍاحذ1 تعذاد ٍاحذ:

 کارآهَزیًَع درس: 

 5 بعذ از ًيوسال پيطٌياز:

 ساعت 333 ّوٌياز:

                                                                                                                                      دانشجو ملزم به انتخاب واحذ با رعایت کلیه قوانین آموزشی )سقف تعذاد واحذ مجاز، رعایت پیش نیاز و ... ( است.

 *مسئوليت رعبیت پيش نيبز دروس برعهده دانشجو است.

 

 5/11/1131تاريخ ويرايش:


