
پیشنیازواحدنام درسردیفپیشنیازواحدنام درسردیفهمنیازپیشنیازواحدنام درسردیفهمنیازپیشنیازواحدنام درسردیف
*2مهندسی محیط زیست2123آمار و احتماالت مهندسی15*31ریاضی عمومی 82**3ریاضی عمومی 11
317تحلیل سازه ها 24241طراحی معماري و شهرسازي616*3معادالت دیفرانسیل19*3فیزیک 1 (حرارت و مکانیک)2
17 , 310مکانیک خاك31125مقاومت مصالح 171*25مصالح ساختمانی و آزمایشگاه210*1آزمایشگاه فیزیک 31
318مکانیک سیاالت31126دینامیک18*31استاتیک11**2رسم فنی و نقشه کشی ساختمان4
120آزمایشگاه تکنولوژي بتن927 , 26محاسبات عددي2119نقشه برداري 1 و عملیات12**2زمین شناسی مهندسی5
*2دانش خانواده وجمعیت21028تکنولوژي بتن20**3زبان خارجی (عمومی)13**3برنامه نویسی کامپیوتر6
یکی از سه درس زیر:*2اندیشه اسالمی 1 (عمومی)21**1تربیت بدنی 1 (عمومی)14**3فارسی (عمومی)7

*2انقالب اسالمی ایران(عمومی)یکی از سه درس زیر:حداقل یک درس صالحیت حداقل یک درس صالحیت 
*2آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران(عمومی)*2تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمی(عمومی)

*2اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)(عمومی)*2تاریخ تحلیلی صدراسالم(عمومی)
-2دروس اختیاري  *2تاریخ امامت(عمومی)

حداقل یک درس صالحیتحداقل یک درس صالحیت واحدنام درسردیفواحدنام درسردیف
3سازه هاي بتن آرمه 3362تحلیل سازه ها 302
2سازه هاي فوالدي 3372سازه هاي بتن آرمه 311
2مهندسی پی338سازه هاي فوالدي 321
پیشنیازواحدنام درسردیفپیشنیازواحدنام درسردیف2راهسازي339هیدرولیک و آزمایشگاه33
36 , 130پروژه سازه هاي بتن آرمه3747 , 36 , 216روش هاي اجراي ساختمان342اصول مهندسی زلزله و باد140آزمایشگاه مکانیک خاك34

37 , 130پروژه سازه هاي فوالدي3948 , 210رو سازي راه243آیین زندگی(اخالق کاربردي) (عمومی)41یکی از دو درس زیر:
139پروژه راهسازي11649متره و برآورد پروژه544دروس اختیاري  2تفسیرموضوعی قرآن(عمومی)

-12دروس اختیاري1تربیت بدنی 2  (عمومی)45حداقل یک درس صالحیت2تفسیرموضوعی نهج البالغه(عمومی)
حداقل یک درس صالحیت2اندیشه اسالمی 2  (عمومی)446دروس اختیاري  

-10دروس اختیاري  حداقل یک درس صالحیت
حداقل یک درس صالحیت 

واحدنام درسردیف
2هیدرولوژي مهندسی**خ 3

2زبان تخصصیخ 4واحدنام درسردیف
پیشنیازواحدنام درسردیفپیشنیازواحدنام درسردیف2تاسیسات مکانیکی و برقیخ 15کارآموزي50

225روش هاي اجراي گود و سازه نگهبان **خ 31718مقاومت مصالح (2) **خ 10
232تکنولوژي و بازرسی جوش و کارگاه **خ 11719آزمایشگاه مقاومت مصالح **خ 11

143آزمایشگاه روسازي **خ 3320 , 225اصول مهندسی سد**خ 12واحدنام درسردیفواحدنام درسردیف
33 , 325بناهاي آبیخ 21نیمسال 27مقررات ملی ساختمانخ 313آب هاي زیر زمینی **خ 26مهندسی سیستمخ 1
خ 33مهندسی آب و فاضالب و پروژهخ 3022 , 219کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمرانخ 214ماشین آالت ساختمانی در راهسازيخ 27اقتصاد مهندسیخ 2

5 , 3 , 31انرژي و توسعه پایدارخ 23823اصول مهندسی تونلخ 215سازه هاي بنایی مقاوم در برابر زلزلهخ 8
244اصول مدیریت ساختخ 23824تحقیقات محلیخ 216مکانیک خاك 2خ 9

39 , 215اصول مهندسی ترافیکخ 3725 , 236اصول مهندسی پلخ 17

دروس ترم اول دروس ترم چهارم
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 دروس ترم سومدروس ترم دوم
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* دروس عمومی= 22 واحد ، دروس پایه = 20 واحد،  دروس تخصصی= 67 واحد، دروس اختیاري=33 در مجموع 142 واحد

چارت ترمی رشته مهندسی عمران
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دروس اختیاري پیشنهادي در ترم پنجم
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