
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمراننامه درسی بر

 

 

 واحد( 91ترم اول )عمران 

 همنیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 ئیایستا --- اجباری 3 (9) مقاومت مصالح

 --- --- جبرانی 2 آمار و احتماالت مهندسی

 --- --- جبرانی 3 ایستائی

 --- --- عمومی 2 ایران  انقالب اسالمی

 --- --- جبرانی 3 (9)ریاضی عمومی

 --- --- عمومی 2 (2اسالمی ) اندیشه

طراحی معماری و 

 شهرسازی

 --- --- اجباری 2

 --- --- اختیاری 2 محیط زیست

 

 

 واحد( 22عمران ) ترم دوم

 همنیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- (1)مقاومت مصالح اجباری 3 مکانیک ساختمان

مکانیک خاک و مهندسی 

 پی

 --- --- اجباری 3

مکانیک سیاالت و 

 هیدرولیک

 --- ئیایستا اجباری 3

 --- (1)ریاضی عمومی پایه 3 (2)ریاضی عمومی 

 --- --- اجباری 2 ملی ساختمان مقررات 

نحوه اجرای تاسیسات 

 مکانیکی ساختمان

 --- --- اجباری 2

  آمار و احتماالت مهندسی اجباری 2 اصول مدیریت ساخت

نحوه اجرای تاسیسات 

 برقی ساختمان

 --- --- اجباری 2

 

 

 

 

 



 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمراننامه درسی بر

 

 واحد( 22ترم سوم )عمران 

 همنیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- مکانیک ساختمان اجباری 3 ساختمانهای بتن آرمه

 --- مکانیک ساختمان اجباری 3 ساختمانهای فوالدی

  آمار و احتماالت مهندسی پایه 2 محاسبات عددی

 --- --- عمومی 2 معماری و ساختمانتاریخ 

های تعمیر و روش

 ساختمان نگهداری

 --- مقررات ملی ساختمان اجباری 2

 --- مقررات ملی ساختمان اختیاری 2 یقراردادها و مبانی حقوق

 --- طراحی معماری و شهرسازی اجباری 2 اجزاء ساختمان

 --- --- عمومی 1 (2)تربیت بدنی

 33بعد از گذراندن حداقل  اجباری 1 (9)کارآموزی 

 واحد

--- 

 --- ختااصول مدیریت س اجباری 2 ایمنی کارگاه 

 

 واحد( 29ترم چهارم عمران )

 همنیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- ساختمانهای بتن آرمه اجباری 2 های بتنیاجرای سازه

 --- بتن آرمهساختمانهای  اختیاری 2 خرابیها و دوام بتن

با زلزله و اثر آن  آشنائی

 بر سازه ها

ساختمانهای بتن آرمه،  اختیاری 2

 ساختمانهای فوالدی

--- 

ساختمانهای بتن آرمه،  اختیاری 3 پل سازی

 ی فوالدیاساختمانه

--- 

 --- --- عمومی 2 اخالق مهندسی

 --- مهندسی پی مکانیک خاک و  اختیاری 2 اجرای سدهای خاکی

 --- (1)کارآموزی اجباری 1 (2)کارآموزی

 --- مهندسی پی مکانیک خاک و اجباری 3 راهسازی و روسازی

 --- (1)مقاومت مصالح اجباری 2 روشهای مرمت ابنیه

با  هااجرای ساختمان

 مصالح بنائی

 --- مقررات ملی ساختمان اختیاری 2

 

 


