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پایه13ریاضی عمومی 1183101

1هم نیاز با ریاضی عمومی پایه3(حرارت و مکانیک) 1فیزیک 2183107

1هم نیاز با فیزیک پایه11آز فیزیک 3183108

الزامی11رسم فنی و نقشه کشی ساختمان4183109

الزامی2زمین شناسی مهندسی5183126

عمومی3زبان انگلیسی6183157

عمومی3فارسی7183156

1ریاضی عمومی پایه23ریاضی عمومی 1183102

2هم نیاز با ریاضی عمومی پایه3معادالت دیفرانسیل2183103

نیمسال دوم به بعدپایه3برنامه نویسی کامپیوتر3183104

زمین شناسی مهندسیالزامی11مصالح ساختمانی و آزمایشگاه4183111

رسم فنی و نقشه کشی ساختمانالزامی2طراحی معماری و شهرسازی5183114

1ریاضی عمومی الزامی3استاتیک6183115

عمومی2(عرفان عملی در اسالم)اخالق و تربیت اسالمی 7183152

8183153
آشنایی با قانون )انقالب اسالمی و ریشه های آن 

(اساسی
عمومی2

1ریاضی عمومی پایه2آمار و احتماالت مهندسی1183106

1ریاضی عمومی الزامی11 و عملیات1نقشه برداری 2183110

استاتیکالزامی3دینامیک3183116

استاتیکالزامی13مقاومت مصالح 4183117

نیمسال دوم به بعدالزامی2مهندسی محیط زیست5183138

اختیاری2اقتصاد مهندسی6183145

عمومی2(تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی)تاریخ اسالم 7183154

عمومی2(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی 8183150

معادالت دیفرانسیل و برنامه نویسی کامپیوترپایه2محاسبات عددی1183105

مصالح ساختمانی و آزمایشگاهالزامی2تکنولوژی بتن2183112

1مقاومت مصالح الزامی13تحلیل سازه ها 3183118

1زمین شناسی مهندسی و مقاومت مصالح الزامی3مکانیک خاک4183127

همزمان با مکانیک خاکالزامی1آزمایشگاه مکانیک خاک5183128

دینامیکالزامی3مکانیک سیاالت6183130

عمومی1(1)تربیت بدنی 7183158

8183151
حقوق اجتماعی و سیاسی در ) (2)معارف اسالمی 

(اسالم
(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی عمومی2

چهارم

                                             جمع واحد ها
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1831

سوم

                                             جمع واحد ها

اول

                                             جمع واحد ها

دوم

                                             جمع واحد ها
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ترم بندی کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
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تکنولوژی بتنالزامی1آزمایشگاه تکنولوژی بتن1183113

1تحلیل سازه ها الزامی23تحلیل سازه ها 2183119

1تکنولوژی بتن و تحلیل سازه ها الزامی13سازه های بتن آرمه 3183120

1تحلیل سازه ها الزامی13سازه های فوالدی 4183123

مکانیک سیاالتالزامی21هیدرولیک و آزمایشگاه5183131

 و عملیات ومکانیک خاک1نقشه برداری الزامی2راهسازی6183133

آمار و احتماالت مهندسی ومکانیک سیاالتاختیاری2هیدرولوژی مهندسی7183152

عمومی2دانش خانواده و جمعیت8183160

(1)تربیت بدنی عمومی1(2)تربیت بدنی 9183159

1سازه های بتن آرمه الزامی23سازه های بتن آرمه 1183121

1سازه های فوالدی الزامی22سازه های فوالدی 2183124

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه وراهسازیالزامی2روسازی راه3183135

طراحی معماری و شهرسازیالزامی1متره وبرآورد و پروژه4183136

2تحلیل سازه هاالزامی3اصول مهندسی زلزله و باد5183139

2محاسبات عددی وتحلیل سازه هااختیاری2کاربردکامپیوتر درمهندسی عمران6183144

1مقاومت مصالح اختیاری23مقاومت مصالح 7183146

عمومی2(تفسیر موضوعی قرآن)متون اسالمی 8183155

و مکانیک خاک1سازه های بتن آرمه الزامی2مهندسی پی1183129

متره وبرآورد و پروژهاختیاری2اصول مدیریت ساخت2183141

نیمسال پنجم به بعداختیاری2زبان تخصصی3183142

اختیاری2تاسیسات مکانیکی وبرقی4183143
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ومکانیک 

سیاالت
1مقاومت مصالح اختیاری1آزمایشگاه مقاومت مصالح5183147

2 وسازه های فوالدی 2سازه های بتن آرمه اختیاری2نگهداری، تعمیر وترمیم سازه ها6183148

مکانیک خاک وهیدرولیک و آزمایشگاهاختیاری3بناهای آبی7183150

مکانیک سیاالتاختیاری1آزمایشگاه مکانیک سیاالت8183151

مکانیک خاک وهیدرولیک و آزمایشگاهاختیاری2اصول مهندسی سد9183153

نیمسال پنجم به بعداختیاری2ماشین آالت ساختمانی در راهسازی10183155

2 و سازه های بتن آرمه 2تحلیل سازه هاالزامی1پروژه سازه های بتن آرمه1183122

2 و سازه های فوالدی 2تحلیل سازه هاالزامی1پروژه سازه های فوالدی2183125

الزامی11روش های اجرای ساختمان3183132
طراحی معماری و شهرسازی وسازه های بتن 

2وسازه های فوالدی 2آرمه 
راهسازیالزامی1پروژه راهسازی4183134

نیمسال پنجم به بعدالزامی1کارآموزی5183137

نیمسال هفتم به بعداختیاری2مقررات ملی ساختمان6183140

2و سازه های فوالدی 2سازه های بتن آرمه اختیاری2اصول مهندسی پل7183149

مهندسی محیط زیستاختیاری3اصول مهندسی آب و فاضالب8183154

 واحد142تعداد کل واحدهای درسی                    

 واحد22دروس عمومی                                  

 واحد20دروس پايه                                      

واحد67دروس اصلی و تخصصی الزامی               

  واحد33دروس تخصصی اختياری                    
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هشتم
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ششم
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