
عمران مھندسی گروه ترمی ھشت :  برنامھ تعالی بسمھ

عملینظريعملینظري
3پایهریاضی عمومی 1ریاضی عمومی 32پایهنداردریاضی عمومی 1

3اصلی و تخصصی ریاضی عمومی 1استاتیک11اصلی و تخصصی الزامینداردرسم فنی و نقشه کشی ساختمان
یا همزمانفیزیک 1 2اصلی و تخصصی رسم فنی و نقشه کشی ساختمانطراحی معماري و شهرسازي3پایهریاضی عمومی 1

3عمومینداردزبان خارجی2اصلی و تخصصی الزامینداردزمین شناسی مهندسی
یا همزمانمعادالت دیفرانسیل3عمومینداردفارسی 3پایهریاضی عمومی 2

3پایهنیمسال دوم به بعدبرنامه نویسی کامپیوتر2عمومیبراي دانشجویان ترم اولتفسیر موضوعی قران
2عمومیندارداخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)1عمومینداردتربیت بدنی 1

یا همزمانآزمایشگاه فیزیک-1 1عمومیفیزیک 1

19120جمع14216جمع

عملینظريعملینظري
3اصلی و تخصصی مقاومت مصالح 1تحلیل سازه ها 31اصلی و تخصصی الزامیاستاتیکدینامیک

3اصلی و تخصصی مقاومت1- زمین شناسی مهندسیمکانیک خاك3اصلی و تخصصی الزامیاستاتیکمقاومت مصالح 1
و عملیات 2اصلی و تخصصی مصالح ساختمانیتکنولوژي بتن 11اصلی و تخصصی الزامیریاضی عمومی 1نقشه برداري 1
3اصلی و تخصصی دینامیکمکانیک سیاالت2اصلی و تخصصی الزامینیمسال دوم به بعدمهندسی محیط زیست

2عمومیندارداندیشه اسالمی(2)2اختیاري-درس اختیاري
6اختیاري-درس اختیاري1/500/50اصلی و تخصصی الزامیزمین شناسی مهندسیمصالح ساختمانی و آز

1عمومیتربیت بدنی(1)تربیت بدنی(2)2پایهریاضی عمومی 1آمار و احتماالت مهندسی
2پایهبرنامه نویسی کامپیوتر- معادالت محاسبات عددي

2عمومیبراي دانشجویان ترم سوماندیشه ي اسالمی(1)
19120جمع18/51/520جمع

در این ترم گروه معموالً دروس اختیاري مقاومت مصالح 2، آز مقاومت و مهندسی سیستم را ارائه می نماید.توضیحات: در این ترم گروه معموالً درس اختیاري اقتصاد مهندسی را ارائه می نماید. توضیحات:

تعداد واحد

تعداد واحدپیش نیازنام درس نوع درسنوع درسپیش نیاز

تعداد واحدنوع درسپیش نیازنام درس

تعداد واحد

نوع درس

برنامه ترم اول

برنامه ترم چهارمبرنامه ترم سوم

برنامه ترم دوم

پیش نیازنام درس

نام درس
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عملینظريعملینظري
3اصلی و تخصصی سازه هاي بتن آرمه 1سازه هاي بتن آرمه 32اصلی و تخصصی الزامیمحاسبات عددي- تحلیل1تحلیل سازه ها 2

2اصلی و تخصصی سازه هاي فوالدي 1سازه هاي فوالدي 32اصلی و تخصصی الزامیتکنولوژي بتن و آز-تحلیل1سازه هاي بتن آرمه 1
2عمومیندارددانش خانواده و جمعیت3اصلی و تخصصی الزامیتحلیل سازه ها 1سازه هاي فوالدي 1

2اصلی و تخصصی راهسازي- مصالح ساختمانیروسازي راه21اصلی و تخصصی الزامیمکانیک سیاالتهیدرولیک و آز
0/50/5اصلی و تخصصی طراحی معماري و شهرسازي یاهمزمانمتره و برآورد پروژه2عمومیبراي دانشجویان ترم پنجمتاریخ تحلیلی صدر اسالم  
1اصلی و تخصصی راهسازي- متره و برآوردپروژه راهسازي1اصلی و تخصصی الزامیمکانیک خاك یا همزمانآزمایشگاه  مکانیک خاك
12اختیاري-دروس اختیاري1اصلی و تخصصی الزامیتکنولوژي بتنآزمایشگاه تکنولوژي بتن

2عمومیبراي دانشجویان ترم ششمتاریخ فرهنگ و تمدن اسالم وایران2اصلی و تخصصی الزامیمکانیک خاك- نقشه برداري1راهسازي
1/0کارآموزي4اختیاري-اختیاري

23/52/526جمع19322جمع

عملینظريعملینظري
- طراحی معماري و روشهاي اجراي ساختمان2اصلی و تخصصی الزامیمکانیک خاك و بتن 1مهندسی پی  - فوالد2 11اصلی و تخصصی بتن2

13اختیاري_دروس اختیاري2عمومیبراي دانشجویان ترم هفتمانقالب اسالمی ایران
و تحلیل 2پروژه فوالد  1اصلی و تخصصی الزامیسازه فوالدي 2

و تحلیل 2پروژه بتن 1اصلی و تخصصی الزامیسازه بتن آرمه 2
دروس اختیاري

14115جمع19221جمع

145
اختیاري:اصلی الزامی: ،عمومی
واحد واحد24 واحد64 37

نام درس

توضیحات: در این ترم گروه معموالً دروس اختیاري زبان تخصصی و تأسیسات مکانیکی و برقی را 
ارائه می نماید.

پیش نیاز

براي دانشجویانی که درس دانش خانواده و
جمعیت را به صورت یک واحدي گذرانده اند

خواهد بود مجموع واحدها 144

توضیحات: معموالً دروس اختیاري اصول مهندسی پل، مهندسی آب و فاضالب و پروژه، نرم افزارهاي  مهندسی 
عمران، اصول مهندسی تونل، پروژه تخصصی، مبانی GISدر مهندسی عمران و آزمایشگاه روسازي ارائه می شود.

15

جمع کل واحد مجاز است. اخذ دروس اختیاري تا سقف 37

توضیحات: معموالً دروس اختیاري بازرسی، تعمیر و ترمیم سازه ها، سازه هاي بنایی مقاوم در برابر زلزله، اصول مدیریت 
ساخت، ماشین آالت ساختمانی در راهسازي، تکنولوژي و بازرسی جوش و کارگاه و سدهاي کوتاه ارائه می شود.

تعداد واحد

تعداد واحد

در این ترم گروه معموالً دروس اختیاري هیدرولوژي مهندسی، مقررات ملی ساختمان، پروژه تخصصی، اصول مهندسی  توضیحات:
زلزله و باد، مهندسی ترافیک، راه آهن، اصول مهندسی سد و بناهاي آبی را ارائه می نماید (بنا به مصوبه گروه انتخاب درس مقررات ملی 

ساختمان الزامی است).

برنامه ترم هشتم

برنامه ترم ششم

پایه
واحد 20

تعداد واحدنوع درسپیش نیازنام درس
برنامه ترم پنجم

برنامه ترم هفتم

تعداد واحدنوع درس

نوع درسپیش نیازنام درس

نوع درسپیش نیازنام درس


