
دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران- (مطابق با سرفصل های مصوب وزارت علوم)برنامه هشت ترمی رشته کارشناسی مهندسی عمران 

عملینظریعملینظری
3پایه1ریاضی عمومی 2ریاضی عمومی 3پایهندارد1ریاضی عمومی 

3اصلی و تخصصی الزامی1ریاضی عمومی استاتيك11اصلی و تخصصی الزامینداردرسم فنی و نقشه کشی ساختمان
2اصلی و تخصصی الزامیرسم فنی و نقشه کشی ساختمانطراحی معماری و شهرسازی3پایه یا همزمان1ریاضی عمومی 1فيزیك 

3عمومینداردزبان خارجی2اصلی و تخصصی الزامینداردزمين شناسی مهندسی
3پایه یا همزمان2ریاضی عمومی معادالت دیفرانسيل3عمومینداردفارسی

3پایهنیمسال دوم به بعدبرنامه نویسی کامپيوتر2عمومینداردتفسير موضوعی قران
2عمومیندارد(مبانی و مفاهيم)اخالق اسالمی 1عمومیندارد1تربيت بدنی 

1عمومی یا همزمان1فیزیک 1-آزمایشگاه فيزیك

19120جمع14216جمع

عملینظریعملینظری
3اصلی و تخصصی الزامی1مقاومت مصالح 1تحليل سازه ها 3اصلی و تخصصی الزامیاستاتیکدیناميك

3اصلی و تخصصی الزامیزمین شناسی مهندسی- 1مقاومتمکانيك خاك3اصلی و تخصصی الزامیاستاتیک1مقاومت مصالح 
2اصلی و تخصصی الزامیمصالح ساختمانیتکنولوژی بتن 11اصلی و تخصصی الزامی1ریاضی عمومی  و عمليات1نقشه برداری 

3اصلی و تخصصی الزامیدینامیکمکانيك سياالت2عمومیندارد1اندیشه اسالمی 
1اصلی و تخصصی الزامیمكانیک خاك یا همزمانآزمایشگاه  مکانيك خاك2اختیاری-درس اختياری

2عمومیندارد2اندیشه اسالمی 1.500.50اصلی و تخصصی الزامیزمین شناسی مهندسیمصالح ساختمانی و آز
5اختیاری-درس اختياری2پایه1ریاضی عمومی آمار و احتماالت مهندسی

1عمومیندارد2تربيت بدنی 2پایهمعادالت - برنامه نویسی کامپیوترمحاسبات عددی
2اصلی و تخصصی الزامینیمسال دوم به بعدمهندسی محيط زیست

18220جمع18.51.520جمع

برنامه ترم اول

برنامه ترم چهارمبرنامه ترم سوم

برنامه ترم دوم

پیش نیاز

نوع درسنوع درسنام درس

تعداد واحدتعداد واحدنوع درسپیش نیازنام درس

پیش نیازنام درس

نوع درس

تعداد واحد
پیش نیاز

تعداد واحد

.در این ترم گروه معموالً درس اختياری اقتصاد مهندسی را ارائه می نماید: توضيحات
، آزمایشگاه مقاومت و مهندسی 2در این ترم گروه معموالً دروس اختياری مقاومت مصالح : توضيحات

.سيستم را ارائه می نماید

نام درس



دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران- (مطابق با سرفصل های مصوب وزارت علوم)برنامه هشت ترمی رشته کارشناسی مهندسی عمران 

عملینظریعملینظری
3اصلی و تخصصی الزامی1  سازه های بتن آرمه 2  سازه های بتن آرمه 3اصلی و تخصصی الزامی1تحلیل- محاسبات عددی2تحليل سازه ها 

2اصلی و تخصصی الزامی1 سازه های فوالدی 2 سازه های فوالدی 3اصلی و تخصصی الزامی1تحلیل-تكنولوژی بتن و آز1  سازه های بتن آرمه 
2عمومیندارددانش خانواده و جمعيت3اصلی و تخصصی الزامی1تحلیل سازه ها 1 سازه های فوالدی 

2اصلی و تخصصی الزامیمصالح ساختمانی- راهسازیروسازی راه21اصلی و تخصصی الزامیمكانیک سیاالتهيدروليك و آز
0.50.5اصلی و تخصصی الزامیطراحی معماری و شهرسازی یاهمزمانمتره و برآورد پروژه2عمومینداردتاریخ تحليلی صدر اسالم  

1اصلی و تخصصی الزامیمتره و برآورد- راهسازیپروژه راهسازی1اصلی و تخصصی الزامیتكنولوژی بتنآزمایشگاه تکنولوژی بتن
8اختیاری-دروس اختياری2اصلی و تخصصی الزامی و هملیات1نقشه برداری - مكانیک خاكراهسازی
2اختیاری-اختياری

17.51.519جمع17219جمع

عملینظریعملینظری
1.50.5اصلی و تخصصی الزامی، طراحی معماری و شهرسازی2، فوالد2بتن روش های اجرای ساختمان2اصلی و تخصصی الزامی1مكانیک خاك و بتن مهندسی پی 

1اصلی و تخصصی الزامی2 و تحلیل 2سازه فوالدی پروژه فوالد 2عمومی-انقالب اسالمی ایران
10اختیاریدروس اختياری1اصلی و تخصصی الزامی2 و تحلیل 2سازه بتن آرمه پروژه بتن

دروس اختياری

11.51.513جمع12113جمع

142

اختياری اصلی الزامی  عمومی

 واحد37  واحد63 واحد22 

تعداد واحد
نوع درس

تعداد واحد

نوع درسپیش نیازنام درس

نوع درسپیش نیازنام درس

برنامه ترم هفتم

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

برنامه ترم پنجم

تعداد واحد
برنامه ترم ششم

 واحد دروس اختياری باید از یکی از 15

. گذرانده شود7 و 6، 5جداول 

معموالً دروس اختیاری مهندسی پل، آب و فاضالب و پروژه، نرم افزارهای  مهندسی عمران، اصول : توضیحات

. و آزمایشگاه روسازی ارائه می شودمهندسی تونل

8

جمع کل . باشد142 واحد مجاز است و مجموع واحدهای گذرانده شده توسط دانشجو نباید کمتر از 37اخذ دروس اختياری تا سقف 

معموالً دروس اختیاری بازرسی، تعمیر و ترمیم سازه ها، ماشین آالت ساختمانی در راهسازی، تكنولوژی و : توضیحات

. در مهندسی عمران و تحقیقات محلی ارائه می شودGISبازرسی جوش و کارگاه، اصول مدیریت ساخت، مبانی 

نام درس

. را ارائه می نماید2در این ترم گروه معموالً دروس اختیاری زبان تخصصی و مكانیک خاك : توضیحات

پیش نیاز

در نيمسال هشتم  - ( واحد1به ارزش  )درس کارآموزی 

.انتخاب واحد و در تابستان بعدی گذرانده می شود

پایه

 واحد20
:      ترم تابستان

در این ترم گروه معموالً دروس اختیاری هیدرولوژی مهندسی، مهندسی ترابری، مقررات ملی ساختمان، پروژه  :توضیحات

.تخصصی، اصول مهندسی زلزله و باد، اصول مهندسی سد، مهندسی ترافیک و بناهای آبی را ارائه می نماید

برنامه ترم هشتم




