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 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم دوم تـــــــــــــــــــــــــــــرم اول

همن پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 یاز

 

 نام درس
 نوع درس

 

 همنیاز پیشنیاز تعداد واحد

 عملی ینظر عملی نظری

)داوطجُیاوی کً در داوص خاوُادي   ..........  2 عمُمی 2ادویطً اسالمی 

 کارداوی پاش وکردي اوذ(

  .............  2 عمُمی

  1ریاضی عمُمی   3 پایً 2ی ریاضی عمُم  ایستایی)جثراوی(  3 پایً 1مقاَمت مصالح 

امار َ احتماالت   2 اجثاری اصُل مذیریت ساخت

 مٍىذسی جثراوی

)جثراوی(َ امار َاحتماالت مٍىذسی  2 پایً محاسثات عذدی 

 تروامی وُیسی کامپیُتر )جثراوی(

 

  1مقاَمت مصالح   3 پایً مکاویک ساختمان 

  ایستایی)جثراوی(  3 اجثاری مکاویک سیاالت َ ٌیذرَلیک  طً کطی )جثراوی(رسم فىی َ وق 2 اجثاری طراحی معماری َ ضٍرسازی

  طراحی معماری َ ضٍرسازی  2 اجثاری اجسای ساختمان  زمیه ضىاسی )جثراوی(  3 اجثاری مکاویک خاک َمٍىذسی پی

تکىُلُژی -اویک خاک َ مخىذسی پیمک  3 اجثاری راٌسازی َ رَسازی  .............  2 پایً وحُي اجرای تاسیسات ترقی ساختمان

 تته)جثراوی(

 

    2 عمُمی اضىایی تا دفاع مقذش  ...............  2 پایً وحُي اجرای تاسیسات مکاویکی ساختمان

        1ترتیت تذوی  1  عمُمی (2)ترتیت تذوی  1َرزش

            

  جمع  جمع

      

 تـــــــرم چهــــــــــــــــــــــــارم تـــــــــــــــــــــــــــــرم سىم

همن پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 یاز

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس
 

 همنیاز

 عملی نظری عملی نظری

  ...............  2 عمُمی اوقالب اسالمی ایران  ............  2 عمُمی تاریخ فرٌىگ َ تمذن اسالمی

  تکىُلُژی تته)جثراوی(-1مقاَمت مصالح   2 اجثاری رَضٍای مرمت اتىیً   تکىُلُژی تته)جثراوی(  2 اجثاری قرات ملی ساختمانمق

  ساختمان ٌای تته ارمً  2 احثاری اجرای سازي ٌای تتىی  مکاویک ساختمان  3 اجثاری ساختمان ٌای تته ارمً

 33تعذ از گسراوذن حذاقل  1  اجثاری 1کارآمُزی 

 َاحذ
  مقررات ملی ساختمان  2 اجثاری رَش ٌای تعمیر َ وگٍذاری ساختمان 

  مقررات ملی ساختمان  2 اختیاری قراردادٌا َ مثاوی حقُقی  مکانیک ساختمان  3 اجثاری ساختمان ٌای فُالدی

  َاحذ 03تعذ از گسراوذن -1کارآمُزی  1  اجثاری 2کارآمُزی   اصُل مذیریت ساخت  2 اجثاری ایمىی کارگاي

  راٌسازی َ رَسازی  2 اختیاری وگٍذاری راي اتىیً
  راٌسازی َ رَسازی  2 اختیاری رَسازی ٌای تتىی َ اسفالتی  .............  2 عمُمی متُن اسالمی

  ساختمان ٌای فُالدی 1 1 اختیاری َ کارگاي تکىُلُژی َ تازرسی جُش  1مقاَمت مصالح   1 اختیاری ازمایطٍای مخرب َ غیر مخرب

  ساختمان ٌای تته ارمً  2  قالة َ قالة تىذی    

      

 11 جمع    جمع



 

 

 

 

 نکات ههن:

 .دروس ستاره دار، دروس جبزانی هستنذ وفقط دانشجویاى هلشم به گذرانذى آنها هستنذ که دیپلن آنها کار ودانش است -1

 .شاهی استرعایت آرایش دروس ال -2

رعایت دروس پیشنیاس وهونیاس الشاهی است در غیز اینصورت درهز هزحله اس تحصیل که هشخص شود درسی بذوى رعایت پیشنیاس وهونیاس  -3

  .شذ انتخاب وپاس شذه است نسبت به حذف آى اقذام خواهذ

 .رعایت پیشنیاس وهونیاس به عهذه دانشجو است -4

 .احذ را درهز تزم نذاردو 14دانشجوی هشزوط حق انتخاب بیش اس  -5

 .واحذ انتخاب نواینذ 24باالتز هی تواننذ درهزتزم حذاکثز  و 17هعذل  دانشجویاى تزم آخز و -6

7-  

 هذیز گزوه ساختواى

 

 سید مجتبی اطهر                                                                                                                                                                                                    


