
١  

  (��ند�ی ���ان ) ��� �وس دوره کار�نا�ی

  و �عد از آن) ۸۹(ورود�ھای 
  

  واحدهاي درسی:

  

  واحد به شرح زیر می باشد: 144تعداد کل واحدهاي درسی این مجموعه 

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

  واحد 21        دروس پایه -2

  واحد 86    می دروس اصلی و تخصصی الزا-3

  واحد 13        دروس اختیاري -4

  

  

  واحد) 21دروس پایه: (

  : 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

  بعد نیمسال دوم به  3  برنامه نویسی کامپیوتر  04

  04و03  2  محاسبات عددي  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

  

  

 
 
  



٢  

  دروس عمومی: فرهنگ، معارف وعقاید اسالمی

  واحد) 24آگاهی هاي عمومی (

  

  :2جدول شماره 

  اختیار شوددرس  2 حداکثرسالمی : از این گروه معارف ا

  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 

  زپیشنیا  واحد  نام درس  ردیف

    2   (مبانی و مفاهیم) اخالق اسالمی  5

    2  آئین زندگی   6

    2  (با تکیه بر مباحث تربیتی)فلسفه اخالقی   7

    2  عرفان عملی اسالم   8

  

  درس اختیار شود 1از این گروه حداکثر انقالب اسالمی و ریشه هاي آن: 

  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف

    2  انقالب اسالمی ایران   9

    2  با قانون اساسی آشنایی  10

    2  (ره)اندیشه سیاسی امام خمینی   11

  

  درس اختیار شود 1از این گروه حداکثر تاریخ اسالم: 

  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف

    2  تاریخ تحلیلی صدر اسالم   12

    2  تاریخ امامت  13

    2  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی   14

  

  شودتیار رس اخد 1 حداکثر 16و  15بین متون اسالمی: از 

  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف

    2  تفسیر موضوعی قرآن   15

    2  تفسیر موضوعی نهج البالغه   16

 



٣  

  .می باشدالزامی  26تا  21از این گروه بین ردیف 

  

  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف

    2  تاریخ علم   17

    2  فلسفه علم   18

    2  اخالق مهندسی   19

    2  ن تاریخ معماري و ساختما  20

    2  تاریخ تمدن و فرهنگ اسالم و ایران   21

    3 *فارسی   22

    3 *زبان خارجی   23

    2  کنترل خانواده   24

    1  ) 1تربیت بدنی (  25

  25  1  )2تربیت بدنی (  26

  واحد ) اختیار شود 12( 20تا  1از بین دروس * 

 

  واحد) 86دروس اصلی و تخصصی الزامی : (

  :3جدول شماره 

  

تعداد   نام درس  کد درس

  واحد

  پیشنیاز یا زمان ارائه درس

  __  2  رسم فنی و نقشه کشی ساختمان   101

  1ریاضی   2  و عملیات  1نقشه برداري  102

  زمین شناسی مهندسی  2  مصالح ساختمانی و آزمایشگاه   103

  مصالح ساختمانی و آزمایشگاه  2  تکنولوژي بتن   104

  لوژي بتن تکنو  1  آزمایشگاه تکنولوژي بتن  105

  رسم فنی و نقشه کشی ساختمان  2  معماري و شهرسازي 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 عددي  3  2تحلیل سازه ها   111

  1تحلیل سازه ها  - تکنولوژي بتن  3  1ه سازه هاي بتن آرم  112

  1سازه هاي بتن آرمه   3  2سازه هاي بتن آرمه   113

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

  1تحلیل سازه ها   3  1سازه هاي فوالدي   115

  1سازه هاي فوالدي   2  2سازه هاي فوالدي   116

  2سازه هاي فوالدي  -2تحلیل سازه ها   1  دي پروژه سازه هاي فوال  117



۴  

  نیمسال اول به بعد   2  زمین شناسی مهندسی   118

  زمین شناسی مهندسی -1مقاومت مصالح   3  مکانیک خاك   119

  مکانیک خاك یا همزمان   1  آزمایشگاه مکانیک خاك   120

  مکانیک خاك -1سازه هاي بتن آرمه   3  مهندسی پی  121

  دینامیک  3  تمکانیک سیاال  122

  مکانیک سیاالت  3  هیدرولیک و آزمایشگاه   123

 

  دامه دروس اصلی و تخصصی الزامی :ا

  

  پیشنیاز یا زمان ارائه درس  تعداد واحد  نام درس  کد درس

سازه هاي بتن  - طراحی معماري و شهرسازي  2  روشهاي اجرائی ساختمان  124

  2سازه هاي فوالدي  - 2آرمه 

  مکانیک خاك -و عملیات 1نقشه برداري  3  راهسازي  125

  راهسازي  1  پروژه راهسازي   126

  راهسازي -مصالح ساختمانی و آزمایشگاه  3  روسازي راه   127

  طراحی معماري و شهرسازي یا همزمان   1  متره و برآورد و پروژه   128

  نیمسال پنجم به بعد   1  کارآموزي   129

  به بعد نیمسال دوم   2  مهندسی محیط زیست   130

  نیمسال چهارم به بعد   2  اقتصاد مهندسی    131

  مهندسی پی  2  اصول مهندسی تونل  132

  مهندسی پی  2  تحقیقات محلی  133

  راهسازي -آمار و احتماالت مهندسی  2  اصول مهندسی ترافیک   134

  روسازي یا همزمان   2  راه آهن   135

  هسازيرا -آمار و احتماالت مهندسی  2  مهندسی ترابري    136

  نیمسال پنجم به بعد  2  ماشین آالت ساختمانی در راهسازي   137

  مکانیک سیاالت  -آمار و احتماالت مهندسی  2  هیدرولوژي مهندسی    138

  هیدرولوژي مهندسی   3  مهندسی آب و فاضالب و پروژه   139

  

  واحد) 13دروس اختیاري: (

  :4جدول شماره 

  ا زمان ارائه درسپیشنیاز ی  تعداد واحد  نام درس  کد درس

  نیمسال هفتم به بعد   3  مقررات ملی ساختمان    501

  نرم افزارهاي مهندسی عمران   3  مقدمه اي به مدل سازي و شبیه سازي   502

سیستم مبتنـی بـر وب و پایگـاه هـاي داده در       503

  مهندسی و مدیریت 

  نیمسال ششم به بعد   3

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

  مهندسی محیط زیست   3  مبانی اکولوژي  505

  -  2  اصول مدیریت ساخت    506



۵  

  نیمسال پنجم به بعد   2  زبان تخصصی  507

  نیمسال هفتم به بعد   3  پروزه تخصصی   508

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

  سیاالت 

  2تحلیل سازه –محاسبات عددي   2  مهندسی عمران  نرم افزارهاي   510

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

  نیمسال پنجم به بعد   2  در مهندسی عمران    GISمبانی   512

طراحی ساخت و سیستم هاي مهندسی عمـران    513

  و محیط زیست

  مهندسی محیط زیست   3

  سی محیط زیست مهند  3  شیمی عمومی   514

  ادامه دروس اختیاري

  5جدول 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 فوالدي   2  تکنولوژي و بازرسی جوش و کارگاه   203

  2تحلیل سازه   3  له و باد اصول مهندسی زلز  204

  1سازه فوالدي -1سازه هاي بتن آرمه   2  بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها   205

  1سازه فوالدي -1سازه هاي بتن آرمه   2  اصول مهندسی پل   206

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

  2تحلیل سازه   2  سازه هاي چوبی   208

  -  2  هاي نوین در صنعت ساختمان فناوری  209

  ادامه دروس اختیاري

  6جدول شماره: 

  پیشنیاز یا زمان ارائه درس  تعداد واحد  نام درس  کد درس

  هیدرولیک و آزمایشگاه –مکانیک خاك   3  (سیستمهاي انتقال آب)بناهاي آبی   301

  هیدرولوژي مهندسی   3  آبهاي زیرزمینی   302

    3  ب شیمی و میکروبیولوژي آ  303

  مکانیک سیاالت   1  آزمایشگاه مکانیک سیاالت   304

  هیدرولیک و آزمایشگاه   -مکانیک خاك  2  اصول مهندسی سد  305

  مهندسی محیط زیست   3  اصول مهندسی آب و فاضالب  306

  2سازه هاي فوالدي  -2سازه هاي بتن آرمه   2  تصفیه فاضالب صنعتی   307

  مهندسی محیط زیست  –هیدرولیک و آزمایشگاه   3  آلودگی هوا و روش هاي کنترل  308

  هیدرولوژي مهندسی   3  هیدرولوژي آماري و پروژه  309

  مکانیک سیاالت   2  ماشینهاي آبی   310

  مکانیک خاك   2  سدهاي کوتاه   311

  آبهاي زیرزمینی   2  مهندسی زهکشی  312



۶  

  ادامه دروس اختیاري

  7جدول شماره: 
  

  پیشنیاز یا زمان ارائه درس  دتعداد واح  نام درس  کد درس

  مکانیک خاك   2  2مکانیک خاك   401

  روسازي راه   1  آزمایشگاه روسازي   402

  1نقشه برداري و عملیات   2  فتوگرامتري  403

    3  اصول مهندسی فرودگاه  404

  -  2  آشنائی با دفاع مقدس  405

  

 شودواحد) اختیاري با اخذ  13( 7تا جدول شماره  4* از جدول شماره 



  

  به بعد 89ورودي  – عمران_ جدول واحدهاي پیشنهادي براي دانشجویان رشته مهندسی عمران 

  ترم هشتم    ترم هفتم    ترم ششم    ترم پنجم    ترم چهارم    ترم سوم    ترم دوم    ترم اول
 

  )3( 1ریاضی عمومی

  )3(2ریاضی عمومی  

  1پ:ریاضی عمومی 

  )3دینامیک (  

  پ:استاتیک

  )3مکانیک سیاالت(  

  امیکپ:دین

  )2هیدرولیک(  

  پ:مکانیک سیاالت

  )2( 2سازه فوالدي   

  1پ:سازه فوالدي 

 )2مهندسی راه آهن (  

  پ و ه: روسازي راه 

  )1پروژه راهسازي (  

  پ: راهسازي

 

  )1رسم فنی (

  )3برنامه نویسی کامپیوتر (  

  نیمسال دوم به بعد 

  )3( 1 مقاومت مصالح  

  پ: استاتیک

  )3مکانیک خاك(  

  1 لحمقاومت مصاپ:

  زمین شناسی

  )1مکانیک خاك(آز   

  پ و ه: مکانیک خاك

  )3(2سازه بتن   

  1پ: سازه بتن 

  )3مهندسی پی (  

  پ:مکانیک خاك

  1سازه بتن 

  )1پروژه سازه فوالدي (  

  2پ:تحلیل سازه 

  2سازه فوالدي 

 

  )2گروه معارف (

  )3معادالت دیفرانسیل(  

  2پ و ه: ریاضی عمومی 

  آمار و احتماالت   

  )3( مهندسی

  1ریاضی عمومی پ:

  )3(1تحلیل سازه  

  1پ:مقاومت مصالح 

  )3(2تحلیل سازه   

  و پ:محاسبات عددي

  1تحلیل سازه 

  )1هیدرولیک(آز   

  پ: هیدرولیک  

  )1پروژه بتن (  

  2پ:تحلیل سازه 

  2سازه بتن آرمه 

   روشهاي اجرایی  

  )2( ساختمان

 طراحی معماري وپ: 

  شهرسازي

  2سازه بتن آرمه 

  2دي سازه فوال

 

  )3زبان عمومی (

  )3استاتیک (  

  1پ:ریاضی عمومی 

  )2محاسبات عددي(  

  پ:برنامه نویسی 

  کامپیوتر

  معادالت دیفرانسیل

  )2تکنولوژي بتن (  

پ:مصالح ساختمانی و 

  آزمایشگاه

  )3(1سازه فوالدي  

  1پ:تحلیل سازه 

  

  )2(متونگـروه 

  

  )2اخالق اسالمی (

  

  )2گروه انقالب اسالمی (

 

  )1( 1دنی تربیت ب

  )1مصالح ساختمانی (  

  پ: زمین شناسی

  )2(1نقشه برداري و عملیات  

  1پ: ریاضی عمومی 

  

  )3دروس اختیاري (

  )3(1سازه بتن   

  پ: تکنولوژي بتن و 

  1تحلیل سازه 

در ماشین آالت ساختمانی   

  )2(راهسازي

  نیمسال پنجم به بعد

پروژه مهندسی آب و   

   )1فاضالب (

  پ: مهندسی آب و فاضالب

  )2اصول مهندسی تونل (  

  پ: مهندسی پی

 

  )3( 1فیزیک پایه 

  1پ و ه:ریاضی 

  ) 1(1آز فیزیک پایه   

  1پ: فیزیک 

  طراحی معماري و  

  )2شهرسازي( 

  پ:رسم فنی و نقشه کشی

  )1(و پروژهمتره و برآورد   

پ و ه: طراحی معماري و 

  شهرسازي

  )3راهسازي(  

   و 1 پ:نقشه برداري

  مکانیک خاك

  )3روسازي راه (  

  پ:راهسازي

  مایشگاه مصالح ساختمانی و آز

  )2مهندسی ترافیک (  

پ: آمار و احتماالت 

  مهندسی و راهسازي

  

  )4دروس اختیاري (

 

  )3فارسی (

  )1( 2تربیت بدنی   

  1پ:تربیت بدنی 

  )2مهندسی محیط زیست (  

  نیمسال دوم به بعد

  

  )2اقتصاد مهندسی(

  به بعد نیمسال چهارم 

  )2هیدرولوژي مهندسی (  

پ:آمار و احتماالت 

  مهندسی

  مکانیک سیاالت

  

  )2دروس اختیاري (

  

  )4دروس اختیاري (

  

  )2گروه معارف (

  

  آشنائی با

  )0مهندسی عمران(

  )1نقشه کشی ساختمان (  

  پ: رسم فنی

  )1آز مصالح ساختمانی (  

  پ:مصالح ساختمانی

  

  )2گروه تاریخ اسالم (

  

  )2اسالم(گروه تاریخ 

  )2مهندسی ترابري (  

  پ:آمار و احتماالت و راهسازي

  )1آز تکنولوژي بتن (  

  پ: تکنولوژي بتن

  )2تحقیقات محلی (  

  پ: مهندسی پی 

  

 )2زمین شناسی (

  نیمسال اول به بعد 

    )2گروه معارف (  
-  

  
-  

  
-  

  )2مهندسی  آب و فاضالب (  

  پ:هیدرولوژي مهندسی 

  )1کارآموزي (  

  به بعد نیمسال پنجم

  
-  
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