
 مهندسی عمرانکارشناسی برنامه درسی 

 

 واحد( 71ترم اول )عمران 

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- --- پایه 3 (7)ریاضی عمومی

حرارت و ) 7 فیزیک

 (مکانیک

 (1ریاضی عمومی ) --- پایه 3

 --- --- عمومی 3 زبان فارسی

 --- --- عمومی 3 انگلیسیزبان 

 --- --- عمومی 2 زندگی یینآ

کشی رسم فنی و نقشه

 ساختمان

 --- --- الزامی 2

 --- --- عمومی 1 7تربیت بدنی

 

 واحد(71ترم دوم عمران )

 نیازهم پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

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

 (2ریاضی عمومی ) --- پایه 3 دیفرانسیلمعادالت 

 --- (1) ریاضی عمومی الزامی 3 استاتیک

 7آزمایشگاه فیزیک 

 )حرارت و مکانیک(

)حرارت و  1فیزیک  پایه 1

 مکانیک(

--- 

 --- نیمسال اول به بعد الزامی 2 شناسی مهندسیزمین

 --- --- عمومی 2 7اندیشه اسالمی

طراحی معماری و 

 شهرسازی

رسم فنی و نقشه کشی  الزامی 2

 ساختمان

--- 

 --- --- عمومی 1 2تربیت بدنی 

 

 واحد( 71ترم سوم )عمران 

 نیازهم پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- (1)ریاضی عمومی پایه 2 آمار و احتماالت مهندسی

 --- استاتیک الزامی 3 دینامیک

 --- استاتیک الزامی 3 7مقاومت مصالح

مصالح ساختمانی و 

 آزمایشگاه

 --- شناسی مهندسیزمین الزامی 2

 --- نیمسال دوم به بعد پایه 3 نویسی کامپیوتربرنامه

 --- نیمسال دوم به بعد الزامی 2 مهندسی محیط زیست

 --- --- عمومی 2 تفسیر موضوعی قرآن

  --- عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت

 



 مهندسی عمرانکارشناسی برنامه درسی 

 

 واحد( 22ترم چهارم عمران )

 هم نیاز پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- (1ریاضی عمومی ) الزامی 2 و عملیات 7برداری نقشه

برنامه _ معادالت دیفرانسیل پایه 2 محاسبات عددی

 نویسی کامپیوتر

--- 

 --- دینامیک الزامی 3 مکانیک سیاالت

 --- 1مقاومت مصالح اختیاری 3 2مقاومت مصالح

 --- 1مقاومت مصالح اختیاری 1 آزمایشگاه مقاومت مصالح

 --- 1مقاومت مصالح الزامی 3 7هاتحلیل سازه

زمین شناسی  -1مقاومت مصالح الزامی 3 مکانیک خاک

 مهندسی

--- 

 --- مصالح ساختمانی و آزمایشگاه الزامی 2 تکنولوژی بتن

 مکانیک خاک --- الزامی 1 آزمایشگاه مکانیک خاک 

 

 واحد( 71ترم پنجم )عمران 

 هم نیاز پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد عنوان درس

-و عملیات 1بردارینقشه الزامی 2 راهسازی

 مکانیک خاک

--- 

 --- مکانیک سیاالت الزامی 3 هیدرولیک و آزمایشگاه

تحلیل سازه -محاسبات عددی الزامی 3 2هاتحلیل سازه

 1ها

--- 

 --- 1هاتحلیل سازه الزامی 3 7های فوالدیسازه

 --- تکنولوژی بتن -1هاتحلیل سازه الزامی 3 7های بتن آرمهسازه

آمار و احتماالت مهندسی،  اختیاری 2 مهندسی سیستمها

 (2ریاضی عمومی )

--- 

 --- تکنولوژی بتن الزامی 1 آزمایشگاه تکنولوژی بتن

  شهرسازیطراحی معماری و  الزامی 1 متره و برآورد و پروژه

 

 واحد( 71ترم ششم )عمران 

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

مصالح ساختمانی و -راهسازی الزامی 2 روسازی راه

 آزمایشگاه

--- 

 --- 2هاتحلیل سازه الزامی 3 اصول مهندسی زلزله و باد

 --- 1های فوالدیسازه الزامی 2 2های فوالدیسازه

 --- 1های بتن آرمهسازه الزامی 3 2آرمه های بتنسازه

مکانیک -1های بتن آرمهسازه الزامی 2 مهندسی پی

 خاک

--- 

 --- --- عمومی 2 انقالب اسالمی ایران

در مهندسی  GISمبانی 

 عمران

  نیمسال پنجم به بعد اختیاری 2

  نیمسال پنجم به بعد الزامی 1 کارآموزی 

  خاک مکانیک اختیاری 2 سدهای کوتاه



 مهندسی عمرانکارشناسی برنامه درسی 

 

 

 واحد( 71ترم هفتم )عمران 

 هم نیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- نیمسال پنجم به بعد اختیاری 2 زبان تخصصی

 --- نیمسال هفتم به بعد اختیاری 2 مقررات ملی ساختمان

تحلیل -2های فوالدیسازه الزامی 1 های فوالدیپروژه سازه

 2سازه ها

--- 

 کامپیوتر درکاربرد 

 مهندسی عمران

محاسبات -2هاتحلیل سازه اختیاری 2

 عددی

--- 

، تعمیر و ترمیم نگهداری

 هاسازه

سازه ، 2سازه های بتن آرمه  اختیاری 2

 2های فوالدی 

 

--- 

و  یدرولیکه-مکانیک خاک اختیاری 3 بناهای آبی

 آزمایشگاه

--- 

  --- عمومی 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 اجرای هایروش

 ساختمان

، سازه 2های فوالدیسازه الزامی 2

، طراحی 2بتن آرمه های 

 معماری شهرسازی

--- 

سازه -2تحلیل سازه های  الزامی 1 مه رپروژه سازه های بتن آ

 2های بتن آرمه

--- 

 

 واحد( 71)عمران  هشتمترم 

 هم نیاز پیشنیاز   نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- راهسازی الزامی 1 پروژه راهسازی

تاسیسات مکانیکی و 

 برقی

کشی رسم فنی و نقشه اختیاری 2

 ساختمان، مکانیک سیاالت

--- 

سازه ، 2سازه های بتن آرمه  اختیاری 2 اصول مهندسی پل 

 2های فوالدی 

--- 

مقاوم در  ئیهای بناسازه

 برابر زلزله

 --- 2هاتحلیل سازه اختیاری 2

جوش تکنولوژی و بازرسی 

 و کارگاه

 --- 1های فوالدیسازه اختیاری 2

 --- نیمسال چهارم به بعد اختیاری 2 اقتصاد مهندسی

 --- پروژه و متره و برآورد اختیاری 2 اصول مدیریت ساخت

 --- --- عمومی 2 2اندیشه اسالمی

 


