
 
  نوع نیاز پیش واحد درس نام درس کد 

س
رو

د
 

ی
ران

جب
 

 نیاز پیش واحد درس نام درس کد

ول
م ا

تر
 

  9 ساختمان کشی نقشه و فنی رسم 151  جبرانی  3 ایستایی 25109

 150 9 عملیات و 1 برداری نقشه 159  جبرانی  9 بتن تکنولوژی و ساختمانی مصالح 25105

  9 بتن تکنولوژی و ساختمانی مصالح 25105  جبرانی  9 مهندسی شناسی زمین 25101

  9 مهندسی شناسی زمین 25101  پایه 150 3 (2) عمومی ریاضی 09951

  3 (1) عمومی ریاضی 150  اجباری 25109 3 (1) مصالح مقاومت 25103

  1 خاک مکانیک آزمایشگاه 159  اجباری  9 ساختمان ملی مقررات 25109

  1 سیاالت مکانیک آزمایشگاه 151  اجباری 151 9 شهرسازی و معماری طراحی 25109

  3 کامپیوتر نویسی برنامه 151  عمومی  3 عمومی دروس 

  9 مهندسی احتماالت و آمار 152    95 جمع  

  3 ایستایی 25109       

       نوع نیاز پیش واحد درس نام درس کد 

م 
تر

وم
د

 

  پایه 152-151 9 عددی محاسبات 9

س
رو

د
 

یه
پا

 

 نیاز پیش واحد درس نام درس کد

 150 3 (2) عمومی ریاضی 1  اجباری  9 ساختمان برقی تأسیسات اجرای نحوه 25101

 152-151 9 عددی محاسبات 9  اجباری 25103 3 ساختمان مکانیک 25195

       اجباری 25101 3 پی مهندسی و خاک مکانیک 25102

  اجباری  9 ساختمان مکانیکی تأسیسات اجرای نحوه 25101

س
رو

د
 

ی
وم

عم
 

 نیاز پیش واحد درس نام درس کد

  9 (2) اسالمی اندیشه 151  اجباری 152 9 ساخت مدیریت اصول 25193

  9 ایران اسالمی انقالب 133    9 اختیاری و عمومی دروس 

  9 اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ 130    95 جمع  

  9 متون اسالمی 135       

  1 (2) بدنی تربیت 131  نوع نیاز پیش واحد درس نام درس کد 

م 
تر

وم
س

 

  9 البالغه نهج موضوعی تفسیر   اجباری 25105-25195 3 آرمه بتن ساختمانهای 25199

  9 علم تاریخ   اجباری 25195 3 فوالدی ساختمانهای 25190

  9 علم فلسفه   اجباری واحد 35 حداقل گذراندن از بعد 1 (1) کارآموزی 25192

  9 مهندسی اخالق   اجباری 25109 9 ساختمان نگهداری و تعمیر هایروش 25115

  9 ساختمان و معماری تاریخ   اجباری 25109 9 ساختمان اجزای 25111

         1 اختیاری و عمومی دروس 

    12 جمع  

س
رو

د
 

ی
ار

ختی
ا

 

 نیاز پیش واحد درس نام درس کد

 25103 1 مخرب غیر و مخرب آزمایشهای 25111       

 25199 9 بندی قالب و قالب 25191  نوع نیاز پیش واحد درس نام درس کد 

م 
تر

رم
ها

چ
 

 25109 9 ساختمان صنعتی تولید 25191  اجباری 25109 3 هیدرولیک و سیاالت مکانیک 25115

 25193-25109 9 ساختمان نوین فناوریهای 25191  اجباری 25105-25102 3 سازی رو و راهسازی 25119

 25190 9 کارگاه و جوش بازرسی و تکنولوژی 95959  اجباری 25105-25103 9 ابنیه و مرمت هایروش 25119

 25199 9 بتن دوام و ها خرابی 25110  اجباری 25193 9 کارگاه ایمنی 25111

 25103 9 مواد مهندسی مبانی 351  اجباری 25192 1 (2) کارآموزی 25111

 25109 9 بنایی مصالح با ساختمانها اجرای 25199  اجباری 25199 9 بتنی های سازه اجزای 25112

 25190-25199 9 اه سازه بر آن اثر و زلزله با آشنایی 352    1 اختیاری و عمومی دروس 

 25109 9 حقوقی مبانی و قراردادها 315    95 جمع  

 واحد 12=  اختیاری 10+  تخصصی 93+  پایه 0+  عمومی 2+  جبرانی 1: لک جمع
 :تذکرات

 باشند.اند موظف به گذراندن این درس میرا نگذرانده "دانش خانواده"دانشجویانی که در دوره کاردانی درس دو واحدی  -1

 . باشدمی الزامی گروه پیشنهاد به جبرانی واحد 7 گذراندن -2

 .باشدمی واحد 11 حداکثر گرفتن به مجاز شده،( 12 زیر معدل) مشروط قبل ترم در که دانشجویی -3

 .باشدمی واحد 21 حداکثر گرفتن به مجاز شده،( 17 باالی معدل) ممتاز قبل ترم در که دانشجویی -1

 .باشدمی آموزشی موارد رعایت بدون واحدها تمامی گرفتن به مجاز ،(ماندهباقی واحد 21 تا) آخر ترم دانشجوی -5

 .نماید انتخاب مربوطه جداول از را خود اختیاری و عمومی دروس است موظف دانشجو -6

 صورت به را درس این موظفند اند نگذرانده را "جمعیت و خانواده دانش" واحدی دو درس کاردانی مقطع در که دانشجویانی -7

 .بگذرانند اجباری

 25119 9 آسفالتی و بتنی روسازیهای 25119 

 25119 9 ابنیه و راه نگهداری 25113 

 25190-25199 3 سازی پل 05991 

 25102 9 سازی تونل 959 

 25119 9 آهن راه 05999 

 25102 9 محلی تحقیقات 95019 

 25119 9 راه ایمنی و عالئم 951 

 25102 9 زیرزمینی های سازه اجرای 951 

 25102 9 خاکی سدهای اجرای 051 

 25199 9 بتنی سدهای اجرای 059 

 25115 9 آبی های سازه اجرای 053 

 05923 9 فاضالب و آب کیفیت و شیمی 059 

  9 زیست محیط 05923 

 05939 3 زیرزمینی های آب 05995 

 05923 9 فاضالب و آب تصفیه 05990 

 152-25115 9 هیدرولوژی 05939 

(90)مصوب وزارت علوم  96ورودی  عمراناجرایی  یمهندس وستهیپنا یکارشناس یبندچارت ترم  




