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 39ماه مهر                               آموزش دانشکده مهندسی عمران                                                   

 

 

 ربانهم ردوس دوره کارشناسی 

 )مهندسی عمران (
 و بعد از آن( 19  )ورودیهای 

 

 واحدهای درسی:
 

 زیر می باشد: واحد به شرح 411تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 

 واحد مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی 41    دروس عمومی -4

 واحد 44    دروس پایه -4

 واحد 68  دروس اصلی و تخصصی الزامی -9

 واحد 49    دروس اختیاری -1
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 39ماه مهر                        آموزش دانشکده مهندسی عمران                                                           

 
 واحد( 12دروس پایه: )

 کارشناسی عمران )مهندسی عمران(
 

 : 1جدول شماره 
 

 پیشنیاز یا زمان ارائه درس تعداد واحد نام درس کد درس

 __ 9 4ریاضی عمومی  14

 14 9 4ریاضی عمومی  14

 یا همزمان  14 9 معادالت دیفرانسیل 19

 نیمسال دوم به بعد 9 کامپیوتر نویسیبرنامه 11

 11و19 4 محاسبات عددی 10

 14 9 آمار و احتماالت مهندسی 18

 یا همزمان  14 9 )حرارت و مکانیک( 4فیزیک  10

 یا همزمان  10 4 )حرارت و مکانیک(  4آزمایشگاه فیزیک  16
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 39ماه مهر                                                        آموزش دانشکده مهندسی عمران                            

 دروس عمومی: فرهنگ، معارف وعقاید اسالمی
 

 واحد( 12عمومی ) دروس

 برای تمام رشته های تحصیلی دوره های کارشناسی

 

 :2جدول شماره 

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

 - 4 (4اندیشه اسالمی ) 4

 4 4 ( 4اندیشه اسالمی ) 4

 - 4 انسان در اسالم  9

 - 4 اسالم اجتماعی  -حقوق و سیاسی 1

 

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

  4  )مبانی و مفاهیم( اخالق اسالمی 0

  4 آئین زندگی  8

  4 )با تکیه بر مباحث تربیتی(سفه اخالقی فل 0

  4 عرفان عملی اسالم  6

 

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

  4 انقالب اسالمی ایران  3

  4 آشنایی با قانون اساسی 41

  4 )ره(اندیشه سیاسی امام خمینی  44

 

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

  4 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  44

  4 تاریخ امامت 49
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 39ماه مهرآموزش دانشکده مهندسی عمران                                                                               

 

 شودتیار درس اخ 1 حداکثر 11 و 11بین  متون اسالمی: از
 پیشنیاز واحد نام درس ردیف
  4 تفسیر موضوعی قرآن  14
  4 تفسیر موضوعی نهج البالغه  15

 

 .می باشدالزامی  21تا  22از این گروه بین ردیف 
 

 پیشنیاز واحد نام درس ردیف

  4 تاریخ علم  48

  4 فلسفه علم  40

  4 اخالق مهندسی  46

  4 تاریخ معماری و ساختمان  43

  4 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالم و ایران  41

  9 *فارسی  44

  9 *زبان خارجی  44

  4 کنترل خانواده  49

  4 ( 4تربیت بدنی ) 41

 40 4 (4تربیت بدنی ) 40

 

 

 واحد ( اختیار شود 12) 11تا  1از بین دروس * 
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 39ماه مهر      ران                                                                              آموزش دانشکده مهندسی عم

 

 واحد( 86دروس اصلی و تخصصی الزامی : )

 کارشناسی عمران )مهندسی عمران(

 :3جدول شماره 
 

 پیشنیاز یا زمان ارائه درس تعداد واحد نام درس کد درس

 __ 4 ساختمان  رسم فنی و نقشه کشی 414

 4ریاضی  4 و عملیات  4نقشه برداری 414

 زمین شناسی مهندسی 4 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه  419

 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 4 تکنولوژی بتن  411

 تکنولوژی بتن  4 آزمایشگاه تکنولوژی بتن 410

 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 4 معماری و شهرسازی طراحی 418

 4ریاضی  9 استاتیک 410

 استاتیک 9 دینامیک  416

 استاتیک 9 4مقاومت مصالح  413

 4مقاومت مصالح  9 4تحلیل سازه ها  441

 4تحلیل سازه ها  -محاسبات عددی 9 4تحلیل سازه ها  444

 4تحلیل سازه ها  -تکنولوژی بتن 9 4سازه های بتن آرمه  444

 4های بتن آرمه سازه  9 4سازه های بتن آرمه  449

 4سازه های بتن آرمه- 4تحلیل سازه ها  4 بتن آرمه های پروژه سازه 441

 4تحلیل سازه ها  9 4سازه های فوالدی  440

 4سازه های فوالدی  4 4سازه های فوالدی  448

 4سازه های فوالدی  -4تحلیل سازه ها  4 پروژه سازه های فوالدی  440

 نیمسال اول به بعد  4 زمین شناسی مهندسی  446

 زمین شناسی مهندسی -4مقاومت مصالح  9 مکانیک خاک  443

 مکانیک خاک یا همزمان  4 آزمایشگاه مکانیک خاک  441

 مکانیک خاک -4سازه های بتن آرمه  9 مهندسی پی 444

 دینامیک 9 مکانیک سیاالت 444

 مکانیک سیاالت 9 هیدرولیک و آزمایشگاه  449

سازه های  -طراحی معماری و شهرسازی 4 ساختمان ی اجرایروشها 441

 4سازه های فوالدی  -4بتن آرمه 

 مکانیک خاک -و عملیات 4نقشه برداری 9 راهسازی 440

 راهسازی 4 پروژه راهسازی  448

 راهسازی -مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 9 روسازی راه  440
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 93 ماهمهر                                                                               عمران مهندسی دانشکده وزشمآ 

 

 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  4  متره و برآورد و پروژه 446

 نیمسال پنجم به بعد  4 کارآموزی  443

 نیمسال دوم به بعد  4 مهندسی محیط زیست  491

 4تحلیل سازه  9 اصول مهندسی زلزله و باد  494

 واحد 01 مجمـوع

 

 واحد( 2واحد الزامی می باشد.)از هر گروه اخذ  26 حداقل از دروس جدول زیر اخذ-2جدول 

 

 گروه
حداقل تعداد واحدهای 

 اختیاری ملزم به اخذ
 نام درس

تعداد 

 واحد
 پیش نیاز

 1 آب

 هیدرولوژی مهندسی

 مهندسی آب و فاضالب 

 پروژه آب و فاضالب

 اقتصاد مهندسی

 آبهای زیرزمینی

 اصول مهندسی سد

 هیدرولوژی آماری و پروژه

4 

4 

4 

4 

9 

4 

9 

 یاالتمکانیک س -آمار و احتماالت مهندسی

 هیدرولوژی مهندسی

 مهندسی آب و فاضالب

 نیمسال چهارم به بعد

 هیدرولوژی مهندسی

 مکانیک خاک -هیدرولیک و آزمایشگاه

 هیدرولوژی مهندسی

 1 ژئوتکنیک

 اصول مهندسی تونل 

 تحقیقات محلی

 های اجرای گود و سازه نگهبانروش

4 

4 

4 

 مهندسی پی

 مهندسی پی

 مکانیک خاک

 1 راه

 ت ساختمانی در راهسازیماشین آال

 اصول مهندسی فرودگاه

  (آز قیر و آسفالتآزمایشگاه روسازی )

4 

9 

4 

 نیمسال پنجم به بعد

- 

 روسازی راه

 1 حمل و نقل

 اصول مهندسی ترافیک

 راه آهن

 مهندسی ترابری

 مباحث ویژه )مهندسی ایمنی راه(

4 

4 

4 

4 

 راهسازی -آمار و احتماالت مهندسی

 نروسازی یا همزما

 راهسازی -آمار و احتماالت مهندسی

 راهسازی یا همزمان
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 93 ماهمهر                                                                                عمران مهندسی دانشکده موزشآ 

 دروس اختیاریمابقی 

 کارشناسی عمران )مهندسی عمران(
 

 :1جدول شماره 
 پیشنیاز یا زمان ارائه درس اد واحدتعد نام درس کد درس

 نیمسال هفتم به بعد  9 مقررات ملی ساختمان  014

 مهندسی عمران  کاربرد کامپیوتر در 9 مقدمه ای به مدل سازی و شبیه سازی  014

مبتنی بر وب و پایگاه های داده در های سیستم 019

 مهندسی و مدیریت 

 نیمسال ششم به بعد  9

 زمین شناسی -4فیزیک -4ریاضی عمومی  9 سعه پایدارانرژی و تو 011

 مهندسی محیط زیست  9 مبانی اکولوژی 010

 متره و برآورد و پروژه  4 اصول مدیریت ساخت  018

 نیمسال پنجم به بعد  4 زبان تخصصی 010

 نیمسال هفتم به بعد  9 ه تخصصی ژپرو 016

مکانیک  -ه کشی ساختمانرسم فنی و نقش 4 تاسیسات مکانیکی و برقی  013

 سیاالت 

 4تحلیل سازه –محاسبات عددی  4 مهندسی عمران  کاربرد کامپیوتر در 041

 آمار و احتماالت مهندسی -4ریاضی عمومی  4 ها مهندسی سیستم 044

 نیمسال پنجم به بعد  4 در مهندسی عمران   GISمبانی  044

ــاخت 049 ــیس س ــداری  طراح ــتمو نگه ــای سیس ه

 محیط زیست دری عمران مهندس

 مهندسی محیط زیست  9

 مهندسی محیط زیست  9 شیمی عمومی  041

 ادامه دروس اختیاری

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

 4مقاومت مصالح  9 4مقاومت مصالح  414

 4مقاومت مصالح  4 آزمایشگاه مقاومت مصالح  414

 4سازه فوالدی  4 لوژی و بازرسی جوش و کارگاه تکنو 419

 4سازه فوالدی -4های بتن آرمه سازه 4 ها تعمیر و ترمیم سازه نگهداریس 410

 4سازه فوالدی -4های بتن آرمه سازه 4 اصول مهندسی پل  418

 4تحلیل سازه  4 های بنائی مقاوم در برابر زلزله سازه 410

 4یل سازه تحل 4 های چوبی سازه 416

 - 4 های نوین در صنعت ساختمان فناوری 413

 



8 

 

 93 ماهمهر                                                                               عمران مهندسی دانشکده موزشآ 

 

 ادامه دروس اختیاری

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

 هیدرولیک و آزمایشگاه –مکانیک خاک  9 های انتقال آب( )سیستمبناهای آبی  914

 شیمی عمومی 9 شیمی و میکروبیولوژی آب  919

 مکانیک سیاالت  4 آزمایشگاه مکانیک سیاالت  911

 مهندسی محیط زیست  9 اصول مهندسی آب و فاضالب 918

 4سازه های فوالدی  -4مه سازه های بتن آر 4 تصفیه فاضالب صنعتی  910

 مهندسی محیط زیست  –هیدرولیک و آزمایشگاه  9 های کنترلآلودگی هوا و روش 916

 مکانیک سیاالت  4 های آبی ماشین 941

 مکانیک خاک  4 سدهای کوتاه  944

 آبهای زیرزمینی  4 مهندسی زهکشی 944
 

 ادامه دروس اختیاری

 :8 جدول شماره
 پیشنیاز یا زمان ارائه درس عداد واحدت نام درس کد درس

 مکانیک خاک  4 4مکانیک خاک  114

 مکانیک خاک 4 خاک مسلح و روش های اجراء آن  114

 مکانیک خاک 4 کاربرد کامپیوتر در مهندسی ژئوتکنیک 119

 4نقشه برداری و عملیات  4 فتوگرامتری 110

 - 4 آشنائی با دفاع مقدس 118

 

 الزامی می باشد.واحد( اختیاری  21)اخذ  8تا جدول شماره  1* از جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


