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 95ماه بهمن                               آموزش دانشکده مهندسی عمران                                                   

 

 

 ربانهم ردوس دوره کارشناسی 

 )مهندسی عمران (
 (بعد هب 94  )ورودیهای 
 

 واحدهای درسی:
 

 ر می باشد:واحد به شرح زی 144تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 

 واحد مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی 24    دروس عمومی -1

 واحد 21    دروس پایه -2

 واحد 86  دروس اصلی و تخصصی الزامی -3

 واحد 13    دروس اختیاری -4
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 95ماه بهمن                    آموزش دانشکده مهندسی عمران                                                               

 
 واحد( 21دروس پایه: )

 کارشناسی عمران )مهندسی عمران(
 

 : 1جدول شماره 
 

 پیشنیاز یا زمان ارائه درس تعداد واحد نام درس کد درس

 __ 3 1ریاضی عمومی  01

 01 3 2ریاضی عمومی  02

 یا همزمان  02 3 معادالت دیفرانسیل 03

 نیمسال دوم به بعد 3 امپیوترنویسی کبرنامه 04

 04و03 2 محاسبات عددی 05

 01 3 آمار و احتماالت مهندسی 06

 یا همزمان  01 3 )حرارت و مکانیک( 1فیزیک  07

 یا همزمان  07 1 )حرارت و مکانیک(  1آزمایشگاه فیزیک  08
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 95ماه بهمن                                                      آموزش دانشکده مهندسی عمران                              

 دروس عمومی: فرهنگ، معارف وعقاید اسالمی
 

 واحد( 24عمومی ) دروس

 برای تمام رشته های تحصیلی دوره های کارشناسی

 

 :2جدول شماره 

 اختیار شوددرس  2 حداکثرمعارف اسالمی : از این گروه 
 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

 - 2 (1اندیشه اسالمی ) 1

 1 2 ( 2اندیشه اسالمی ) 2

 - 2 انسان در اسالم  3

 - 2 اسالم اجتماعی  -حقوق و سیاسی 4

 

 درس اختیار شود 1اخالق اسالمی: از این گروه حداکثر 
 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

  2  )مبانی و مفاهیم( اخالق اسالمی 5

  2 آئین زندگی  6

  2 )با تکیه بر مباحث تربیتی(سفه اخالقی فل 7

  2 عرفان عملی اسالم  8

 

 درس اختیار شود 1از این گروه حداکثر انقالب اسالمی و ریشه های آن: 
 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

  2 انقالب اسالمی ایران  9

  2 آشنایی با قانون اساسی 10

  2 )ره(اندیشه سیاسی امام خمینی  11

 

 درس اختیار شود 1از این گروه حداکثر اسالم:  تاریخ
 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  12

  2 تاریخ امامت 13
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 95ماه بهمنآموزش دانشکده مهندسی عمران                                                                               

 

 شودتیار درس اخ 1 حداکثر  15و 14بین از متون اسالمی: 
 پیشنیاز واحد نام درس ردیف
  2 تفسیر موضوعی قرآن  14
  2 تفسیر موضوعی نهج البالغه  15

 

 .می باشدالزامی  25تا  20از این گروه بین ردیف 
 

 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

  2 تاریخ علم  16

  2 فلسفه علم  17

  2 اخالق مهندسی  18

  2 تاریخ معماری و ساختمان  19

  2 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالم و ایران  20

  3 *فارسی  21

  3 *زبان خارجی  22

  2 کنترل خانواده  23

  1 ( 1تربیت بدنی ) 24

 25 1 (2تربیت بدنی ) 25

 

 

 واحد ( اختیار شود 12) 19تا  1از بین دروس * 
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 95ماه بهمن      مران                                                                              آموزش دانشکده مهندسی ع

 

 واحد( 86دروس اصلی و تخصصی الزامی : )

 کارشناسی عمران )مهندسی عمران(

 :3جدول شماره 
 

 پیشنیاز یا زمان ارائه درس تعداد واحد نام درس کد درس

 __ 2 کشی ساختمان رسم فنی و نقشه  101

 1ریاضی  2 و عملیات  1نقشه برداری 102

 زمین شناسی مهندسی 2 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه  103

 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 2 تکنولوژی بتن  104

 تکنولوژی بتن  1 آزمایشگاه تکنولوژی بتن 105

 نرسم فنی و نقشه کشی ساختما 2 معماری و شهرسازی طراحی 106

 1ریاضی  3 استاتیک 107

 استاتیک 3 دینامیک  108

 استاتیک 3 1مقاومت مصالح  109

 1مقاومت مصالح  3 1تحلیل سازه ها  110

 1تحلیل سازه ها  -محاسبات عددی 3 2تحلیل سازه ها  111

 1تحلیل سازه ها  -تکنولوژی بتن 3 1سازه های بتن آرمه  112

 1زه های بتن آرمه سا 3 2سازه های بتن آرمه  113

 2سازه های بتن آرمه- 2تحلیل سازه ها  1 بتن آرمه های پروژه سازه 114

 1تحلیل سازه ها  3 1سازه های فوالدی  115

 1سازه های فوالدی  2 2سازه های فوالدی  116

 2سازه های فوالدی  -2تحلیل سازه ها  1 پروژه سازه های فوالدی  117

 نیمسال اول به بعد  2 ی زمین شناسی مهندس 118

 زمین شناسی مهندسی -1مقاومت مصالح  3 مکانیک خاک  119

 مکانیک خاک یا همزمان  1 آزمایشگاه مکانیک خاک  120

 مکانیک خاک -1سازه های بتن آرمه  3 مهندسی پی 121

 دینامیک 3 مکانیک سیاالت 122

 مکانیک سیاالت 3 هیدرولیک و آزمایشگاه  123

سازه های  -طراحی معماری و شهرسازی 2 ساختمان شهای اجرایرو 124

 2سازه های فوالدی  -2بتن آرمه 

 مکانیک خاک -و عملیات 1نقشه برداری 3 راهسازی 125

 راهسازی 1 پروژه راهسازی  126

 راهسازی -مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 3 روسازی راه  127
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 ادامه دروس اصلی و تخصصی الزامی :

 کارشناسی عمران )مهندسی عمران(
 

 پیشنیاز یا زمان ارائه درس تعداد واحد نام درس کد درس

 طراحی معماری و شهرسازی یا همزمان  1 رد و پروژه متره و برآو 128

 نیمسال پنجم به بعد  1 کارآموزی  129

 نیمسال دوم به بعد  2 مهندسی محیط زیست  130

 2تحلیل سازه  3 اصول مهندسی زلزله و باد  131

 واحد 70 مجمـوع

 

 واحد الزامی می باشد. 16 حداقل از دروس جدول زیر اخذ-4جدول 

 

 گروه
حداقل تعداد واحدهای 

 اختیاری ملزم به اخذ
 نام درس

تعداد 

 واحد
 پیش نیاز

 یا بیشتر 4 آب

 هیدرولوژی مهندسی

 مهندسی آب و فاضالب 

 پروژه آب و فاضالب

 آبهای زیرزمینی

 اصول مهندسی سد

 هیدرولوژی آماری و پروژه

2 

2 

1 

2 

2 

3 

 مکانیک سیاالت -آمار و احتماالت مهندسی

 سیهیدرولوژی مهند

 مهندسی آب و فاضالب

 هیدرولوژی مهندسی

 مکانیک خاک -هیدرولیک و آزمایشگاه

 هیدرولوژی مهندسی

 4 ژئوتکنیک

 اصول مهندسی تونل 

 تحقیقات محلی

 های اجرای گود و سازه نگهبانروش

2 

2 

2 

 مهندسی پی

 مهندسی پی

 مکانیک خاک

 4 راه

 ماشین آالت ساختمانی در راهسازی

 اهاصول مهندسی فرودگ

  (آز قیر و آسفالتآزمایشگاه روسازی )

2 

3 

1 

 نیمسال پنجم به بعد

- 

 روسازی راه

 4 حمل و نقل

 اصول مهندسی ترافیک

 راه آهن

 مهندسی ترابری

 مباحث ویژه )مهندسی ایمنی راه(

2 

2 

2 

2 

 راهسازی -آمار و احتماالت مهندسی

 روسازی یا همزمان

 راهسازی -آمار و احتماالت مهندسی

 ی یا همزمانراهساز
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 دروس اختیاریمابقی 

 کارشناسی عمران )مهندسی عمران(
 

 :5جدول شماره 
 پیشنیاز یا زمان ارائه درس تعداد واحد نام درس کد درس

 نیمسال هفتم به بعد  3 مقررات ملی ساختمان  501

 مهندسی عمران  کاربرد کامپیوتر در 3 مقدمه ای به مدل سازی و شبیه سازی  502

مبتنی بر وب و پایگاه های داده در های سیستم 503

 مهندسی و مدیریت 

 نیمسال ششم به بعد  3

 زمین شناسی -1فیزیک -1ریاضی عمومی  3 انرژی و توسعه پایدار 504

 مهندسی محیط زیست  3 مبانی اکولوژی 505

 متره و برآورد و پروژه  2 اصول مدیریت ساخت  506

 نیمسال پنجم به بعد  2 زبان تخصصی 507

 نیمسال هفتم به بعد  3 ه تخصصی ژپرو 508

مکانیک  -رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 2 تاسیسات مکانیکی و برقی  509

 سیاالت 

 2تحلیل سازه –محاسبات عددی  2 مهندسی عمران  کاربرد کامپیوتر در 510

 آمار و احتماالت مهندسی -2ریاضی عمومی  2 ها مهندسی سیستم 511

 نیمسال پنجم به بعد  2 در مهندسی عمران   GISمبانی  512

ــاخت 513 ــیس س ــداری  طراح ــتمو نگه ــای سیس ه

 محیط زیست درمهندسی عمران 

 ط زیست مهندسی محی 3

 نیمسال چهارم به بعد 2 اقتصاد مهندسی  514

 مهندسی محیط زیست  3 شیمی عمومی  515

 ادامه دروس اختیاری

 6جدول شماره: 
 پیشنیاز یا زمان ارائه درس تعداد واحد نام درس کد درس

 1مقاومت مصالح  3 2مقاومت مصالح  201

 1مقاومت مصالح  1 آزمایشگاه مقاومت مصالح  202

 1سازه فوالدی  2 تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه  203

 1سازه فوالدی -1های بتن آرمه سازه 2 ها تعمیر و ترمیم سازه نگهداریس 205

 1سازه فوالدی -1های بتن آرمه سازه 2 اصول مهندسی پل  206

 2تحلیل سازه  2 های بنائی مقاوم در برابر زلزله سازه 207

 2تحلیل سازه  2 بی های چوسازه 208

 - 2 های نوین در صنعت ساختمان فناوری 209
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 ادامه دروس اختیاری

 7جدول شماره: 
 ا زمان ارائه درسپیشنیاز ی تعداد واحد نام درس کد درس

 هیدرولیک و آزمایشگاه –مکانیک خاک  3 های انتقال آب( )سیستمبناهای آبی  301

 شیمی عمومی 3 شیمی و میکروبیولوژی آب  303

 مکانیک سیاالت  1 آزمایشگاه مکانیک سیاالت  304

 مهندسی محیط زیست  3 اصول مهندسی آب و فاضالب 306

 2سازه های فوالدی  -2سازه های بتن آرمه  2 تصفیه فاضالب صنعتی  307

 مهندسی محیط زیست  –هیدرولیک و آزمایشگاه  3 های کنترلآلودگی هوا و روش 308

 مکانیک سیاالت  2 های آبی ماشین 310

 مکانیک خاک  2 سدهای کوتاه  311

 آبهای زیرزمینی  2 مهندسی زهکشی 312
 

 ادامه دروس اختیاری

 8جدول شماره: 

 
 پیشنیاز یا زمان ارائه درس تعداد واحد نام درس کد درس

 مکانیک خاک  2 2مکانیک خاک  401

 مکانیک خاک 2 خاک مسلح و روش های اجراء آن  402

 مکانیک خاک 2 کاربرد کامپیوتر در مهندسی ژئوتکنیک 403

 1نقشه برداری و عملیات  2 فتوگرامتری 405

 - 2 آشنائی با دفاع مقدس 406
 

 الزامی می باشد.واحد( اختیاری  29)اخذ  8تا جدول شماره  4* از جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


