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 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم دوم تـــــــــــــــــــــــــــــرم اول

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 

 نام درس
 نوع درس

 

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی ظرین همنیاز

 1ریاضی عوْهی   3 پایَ 2ریاضی عوْهی   ..........  3 پایَ 1ریاضی عوْهی 

 ًیوسال دّم بَ بعذ  3 پایَ برًاهَ ًْیسی کاهپیْتر 1ُوسهاى با رباضی عوْهی   3 پایَ حرارت ّ هکاًیک((1فیسیک

 یا ُوسهاى 2ریاضی عوْهی   3 پایَ هعادالت دیفراًسیل -----------  3 عوْهی زباى خارجی

 رسن فٌی ّ ًقطَ کطی ساختواى  2 اصلی هعواری ّ ضِرسازی اصْل ّهباًی ..........  2 عوْهی 1هعارف اسالهی 

 1ریاضی عوْهی   3 اصلی استاتیک .............. 1 1 اصلی رسن فٌی ّ ًقطَ کطی ساختواى

 ............  3 عوْهی فارسی عوْهی ..........  2 اصلی زهیي ضٌاسی هٌِذسی

 -------------  2 عوْهی ّ رسطَ ُای اى اًقالب اسالهی .............  1 عوْهی 1تربیت بذًی 

       1  پایَ 1از فیسیک 

          

          

  جوع  جوع

11 11 

 متـــــــرم چهــــــــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــــــــــــرم سىم

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

 زهیي ضٌاسی-1هقاّهت هصالح   3 اصلی هکاًیک خاک  استاتیک  3 اصلی دیٌاهیک

 دینامیک  3 اصلی هکاًیک سیاالت استاتیک  3 اصلی 1هقاّهت هصالح 

 1هقاّهت هصالح   3 اصلی 1تحلیل سازٍ  1ریاضی عوْهی   2 پایَ حتواالت هٌِذسیاهار ّ ا

برًاهَ ًْیسی -هعادالت دیفراًسیل  2 پایَ هحاسبات عذدی
 کاهپیْتر

 هصالح ساختواًی ّ از  2 اصلی تکٌْلْژی بتي

 1ارف اسالهی هع  2 عوْهی 2هعارف اسالهی  زهیي ضٌاسی هٌذسی 1 1 اصلی هصالح ساختواًی ّ آزهایطگاٍ

   1 عوْهی 2تربیت بذًی  ------  2 عوْهی ّ تربیت اسالهیاخالق 

 1هقاّهت هصالح   3 اختیاری 2هقاّهت هصالح  ًیوسال دّم بَ بعذ  2 پایَ هٌِذسی هحیط زیست
 .............  2 عوْهی هتْى اسالهی 1ریاضی عوْهی  1 1 اصلی ّ عولیات 1ًقطَ برداری 
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 ششتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم  پنجتـــــــــــــــــــــــــــــرم 

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 

 نام درس
 نوع درس

 

 پیشنیاز تعداد واحد

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

 1سازٍ ُای فْالدی   2 اصلی 2سازٍ ُای فْالدی  هکاًیک سیاالت  3 اصلی ُیذرّلیک ّ آزهایطگاٍ

 1سازٍ ُای بتي ارهَ   3 اصلی 2سازٍ ُای بتي ارهَ  1تحلیل سازٍ   3 اصلی 1سازٍ ُای فْالدی 

 هکاًیک خاک-1سازٍ ُای بتي ارهَ   2 اصلی هٌِذسی پی ّ هحاسبات عذدی 1تحلیل سازٍ   3 اصلی 2تحلیل سازٍ 

 ُیذرّلیک ّآزهایطگاٍ – هکاًیک خاک  2 اختیاری  اصْل هٌِذسی سذ ّ تکٌْلْژی بتي 1تحلیل سازٍ   3 اصلی 1سازٍ ُای بتي ارهَ 

 2تحلیل سازٍ   3 اصلی اصْل هٌِذسی زلسلَ ّباد هکاًیک خاک  2 اختیاری 2هکاًیک خاک 

 -----------  2 عوْهی المتاریخ اس طراحی هعواری یا ُوسهاى  1 اصلی هترٍ ّ براّرد پرّژٍ

 تکٌْلْزی بتي  1 اصلی از تکٌْلْزی بتي ًیوسال پٌجن بَ بعذ  2 اصلی زباى تخصصی

 1سازٍ ُای فْالدی  1 1 اختیاری تکٌْلْزی ّ بازرسی جْش ّ کارگاٍ هکاًیک خاک 1  اصلی از هکاًیک خاک

هکاًیک  1ًقطَ برداری  2 اصلی راُسازی

 خاک

 2تحلیل سازٍ  2 اختیاری  م در برابر زلسلَسازٍ ُای بٌایی هقاّ

  جوع  جوع

22 16 

 هشتتـــــــرم  هفتتـــــــــــــــــــــــــــــرم 

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 همنیاز

 پیشنیاز تعداد واحد نوع درس نام درس

 عملی نظری عملی نظری همنیاز

 ًیوسال پٌجن بَ بعذ 1  اصلی کاراهْزی تن بَ بعذ ًیوسال ُف  3 اصلی پرّژٍ تخصصی

 راُساری -هصالح ساختواًی ّ ازهایطگاٍ   2 اصلی رّسازی راٍ  راُسازی 1  اصلی پرّژٍ راُسازی

-عواری ّ ضِرسازیطراحی ه  2 اصلی رّش ُای اجرایی ساختواى

        -2ي ارهَ سازٍ ُای بت

 2سازٍ ُای فْالدی 

 ---------------  3 ختیاریا اصْل هٌِذسی فرّدگاٍ

 2سازٍ ُای فْالدی  -2تحلیل سازٍ  1  اصلی پرّژٍ سازٍ ُای فْالدی هٌِذسی پی  3 اختیاری رّش ُای اجرایی گْد ّ سازٍ ُای ًگِباى

 2ُای بتي ارهَ سازٍ  -2تحلیل سازٍ  1  اصلی پرّژٍ سازٍ ُای بتي ارهَ اهار ّ احتواالت ّ راُسازی  2 اختیلری اصْل هٌِذسی ترافیک

 هحاسبات عذدی -2تحلیل سازٍ   2 اختیاری هٌِذسی عوراىکاربرد کاهپیْتر در  بَ بعذ 5ًیوسال   2 اختیاری هاضیي االت ساختواًی در راُساری

 هٌِذسی پی  2 اختیاری  خاک هسلح ّ رّضِای اجرای اى

 

 ----------------------  2 عوْهی خاًْادٍ داًص

 ًیوسال ُفتن بَ بعذ  2 اختیاری هقررات هلی ساختواى هٌِذسی پی  2 اختیاری لاصْل هٌِذسی تًْ
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 نکات ههن:

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

 .رعایت آرایش دروس الشاهی است -2

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

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

 .رعایت پیشنیاس وهونیاس به عهذه دانشجو است -4

 .ردواحذ را درهز تزم نذا 14دانشجوی هشزوط حق انتخاب بیش اس  -5

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

 هذیز گزوه ساختواى

 سیذ هجتبی اطهز


