
 

 

 

 

  

 

 

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع
ل
و
 ترم ا

ي عمومي ) 3  پایه
 9106001 (1رياض 

یا همزمان 52200 |  پایه )حرارت و مکانیک( 1فیزیک  3 9106001  9106002 
همزمان یا 52202 |  پایه ()حرارت و مکانیک 1آزمایشگاه فیزیک  1 9106002  9106003 
 9106004 زمین شناسي مهندسي 2  تخصصی
 9106005 ریاضي پیش دانشگاهي 3  جبرانی
 9106006 فیزیک پیش 2  جبرانی
 9106007 زبان پیش 2  جبرانی

  جمع 16  

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع

ترم
 

وم
د

 

ي عمومي ) 3 52200|9106001 پایه
 9106008 (2رياض 

یا همزمان  پایه  9106009 معادالت ديفرانسيل 3 52201|9106008
به بعد 2نیمسال   پایه  9106010 برنامه نويسي کامپيوتر 3 
ي و آزمايشگاه 2 60550|9106004 تخصصی

 9106011 مصالح ساختمان 

 9106012 استاتيک 3 9106001|52200 تخصصی
 9106013 مهندسي محيط زيست 2  تخصصی
ي  2  تخصصی

ي و نقشه کس 
رسم فن 

 ساختمان
9106014 

1رف اسالمی معا 2  عمومی   

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع  جمع 20  

ترم
 

وم
س

 

|9106010&9106009 پایه 50233&60105  9106015 محاسبات عددي 2 
 9106016 آمار و احتماالت مهندسي 2 52200|9106001 پایه
 9106017 تکنولوژي بتن 2 60107|9106011 تخصصی
 9106018 دینامیک 3 60103|9106012 تخصصی
1مقاومت مصالح 3 60103|9106012 تخصصی  9106019 
و عملیات1نقشه برداري 2 52200|9106001 تخصصی  9106020 
 طراحي معماري و  2 52205|9106014 تخصصی

 شهرسازي
9106021 

 9106022 آزمایشگاه تکنولوژي بتن 1 60479|9106017 تخصصی
2تربیت بدنی  1  عمومی   
2عارف اسالمی م 2  عمومی   
   جمع 20  

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع

ترم
 

شم
ش

 

|9106029&9106011 تخصصی 60014&60107  9106036 روسازي راه 2 
|9106023&9106032 تخصصی 60278&60372  9106037 مهندسي پي 2 
2سازه هاي بتن آرمه 3 60372|9106032 تخصصی  9106038 
2سازه هاي فوالدي 2 60020|9106033 تخصصی  9106039 
 9106040 اصول مهندسي زلزله و باد 3 60276|9106031 تخصصی
 9106041 پروژه راهسازي 1 60014|9106029 تخصصی
روشهاي اجراء گود و سازه  2 60278|9106023 اختیاری

 نگهبان
9106080 

 9106104 تکنولوژي و بازرسي جوش و کارگاه 2 60020|9106033 اختیاری
  متون اسالمی 2  عمومی
 9106103 آزمایشگاه مقاومت مصالح 1 60367|9106019 اختیاری

  جمع 20  

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع

ترم
 

وم
س

 

|9106010&9106009 پایه 50233&60105  9106015 محاسبات عددي 2 
 9106016 آمار و احتماالت مهندسي 2 52200|9106001 پایه

خصصیت  9106017 تکنولوژي بتن 2 60107|9106011 
 9106018 دینامیک 3 60103|9106012 تخصصی
1مقاومت مصالح 3 60103|9106012 تخصصی  9106019 
و عملیات1نقشه برداري 2 52200|9106001 تخصصی  9106020 
 طراحي معماري و  2 52205|9106014 تخصصی

 شهرسازي
9106021 

|9106017 تخصصی 79604  9106022 آزمایشگاه تکنولوژي بتن 1 
1تربیت بدنی  1  عمومی   
2معارف اسالمی  2  عمومی   
  جمع 20  

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع

ترم 
جم

پن
 

|9106020&9106023 تخصصی 60278&60101  9106029 راهسازي 2 
 9106030 هيدروليک و آزمايشگاه 3 60281|9106024 تخصصی

صیتخص  9106015&9106025| 60275&60405  9106031 2تحليل سازه ها 3 
|9106017&9106025 تخصصی 60275&60479  9106032 1سازه هاي بي   آرمه 3 
 9106033 1سازه هاي فوالدي 3 60275|9106025 تخصصی

ي در  2  اختیاری
ماشي   آالت ساختمان 

 راهسازي
9106084 

ي مقاوم در  2 60276|9106031یا همزمان اختیاری
 سازه هاي بنان 

 برابر زلزله
9106035 

  اخالق و تربیت اسالمی 2  عمومی

  جمع 20  

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع

ترم
 

هقتم
 

& 60013|9106038&9106031 تخصصی
 9106044 پروژه سازه هاي بي   آرمه 1 60276

|9106039&9106031 تخصصی 60011&60276  9106045 پروژه سازه هاي فوالدي 1 
 9106039&9106038&9106021 تخصصی

| 60011&60013&60042  9106046 روش هاي اجراي ساختمان 2 
به بعد 5نیمسال  تخصصی  9106047 کارآموزي 1 
به بعد 7نیمسال  اختیاری  9106048 وژه تخصصي پر  3 
به بعد 7نیمسال  اختیاری  9106049 مقررات ملي ساختمان 2 
|9106039&9106038 اختیاری 60011&60013  

2 
نگهداري،تعمي  و ترميم سازه 

 9106105 ها
 60278|9106023 اختیاری

2 
خاک مسلح و روشهاي اجراء 

 910607 آن
به بعد 4نیمسال  اختیاری  9106073 اقتصاد مهندسي  2 
به بعد 5نیمسال  اختیاری ي  2 

 9106071 ندر مهندسي عمرا GISمبان 
   تاریخ اسالم 2  عمومی

   جمع 20  

 

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع

ترم
 

هار
چ

 

605|9106004&9106019 تخصصی
 9106023 مکانيک خاک 3 60367&50

 9106024 مکانيک سياالت 3 60368|9106018 تخصصی
 9106025 1تحليل سازه ها 3 60367|9106019 تخصصی
ه و برآورد پروژه 1 60042|9106021یا همزمان تخصصی  9106026 مي 
یا همزمان  تخصصی  9106027 کآزمايشگاه مکانيک خا  1 60278|9106023
 9106088 مهندسي آب و فاضالب و پروژه 3 60367|9106093 اختیاری
  انقالب اسالم و ریشه های آن 2  عمومی

2تربیت بدنی  1  عمومی   

   زبان خارجی 3  عمومی

   جمع 20  

 

مران عکارشناسی پیوسته  یسچارت در  



 

 

 

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع

ترم
 

ت
ش

ه
 

 9106086 فتوگرامتري 2 9106020 اختیاری
ي  2 9106024&9106014 اختیاری

 9106068 تاسيسات مکانيکي و برق 
 9106065 اصول مديريت ساخت 2 9106026 اختیاری
ي  2 9106025 اختیاری  9106108 سازه هاي چون 
ل خانواده 2  عمومی   کني 
  فارس 3  عمومی

  جمع 13  

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع

ترم
 

ت
ش

ه
 

 9106086 فتوگرامتري 2 9106020 اختیاری
ي ب تاسيسات مکانيکي و  2 9106024&9106014 اختیاری

 9106068 رق 
 9106065 اصول مديريت ساخت 2 9106026 اختیاری
ي  2 9106025 اختیاری  9106108 سازه هاي چون 
ل خانواده 2  عمومی   کني 
  فارس 3  عمومی

  جمع 13  

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  نوع

ترم
 

ت
ش

ه
 

 9106086 فتوگرامتري 2 9106020 اختیاری
ي  2 9106024&9106014 اختیاری

 9106068 تاسيسات مکانيکي و برق 
 9106065 اصول مديريت ساخت 2 9106026 اختیاری
ي  2 9106025 اختیاری  9106108 سازه هاي چون 
ل خانواده 2  عمومی   کني 
  فارس 3  عمومی

  جمع 13  

ی کد درس نام درس واحد پیش نیاز 
جبران

س 
و
 در

 78 ریاض  پیش 3 
یک پیش 2   60313 في  

 60312 زبان پیش 2 
  جمع 13 

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز  

س
و
در

 
ه
پای

 

  3 ( ي عمومي
 9106052 (1رياض 

9106052|52200 3 ( ي عمومي
 9106053 (2رياض 

 9106054 معادالت ديفرانسيل 3 52201|9106053یا همزمان

به بعد 2نیمسال   9106055 برنامه نويسي کامپيوتر 3  

9106054&9106055| 

50223&60105  9106056 محاسبات عددي 2 

 9106057 و احتماالت مهندسي آمار  2 52200|9106052

يک 3 52200|9106052یا همزمان  9106058 )حرارت و مکانيک(1في  

يک  1 52202|9106058یا همزمان  9106059 )حرارت و مکانيک(1آزمايشگاه في  

   جمع 20 
 

 

 کد درس نام درس واحد پیش نیاز 

ها
ش

همه گرای
ی 

ختیار
ا

 
 

 9106060 مقررات ملي ساختمان  

9106058&9106052| 60550&52200 سعه پايدارانرژي تو     9106063 

 9106065 اصول مديريت ساخت  60299|9106026

 9106066 زبان تخصصي    

 9106067 پروژه تخصصي    

9106014&9106024| 60281&52205 ي   
 9106068 تاسيسات مکانيکي و برق 

9106056&9106031| 60405&60276  9106069 کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران  

ي   
 9106071 در مهندسي عمران GISمبان 

 9106073 اقتصاد مهندسي   

 9106074 شيمي عمومي   

ک 9106075 2مکانيک خاک  60278|9106023
خا

ی 
ختیار

 ا

 9106076 اصول مهندسي تونل  60280|9106037

 9106078 خاک مسلح و روشهاي اجراء آن  60278|9106023

 9106079 کاربرد کامپيوتر در مهندسي ژئو تکنيک  60278|9106023

 9106080 روشهاي اجراء گود و سازه نگهبان  60278|9106023

9106058&9106029| 60014&60366  9106081 اصول مهندسي ترافيک  

ی 
ختیار

ا
راه

 

یا همزمان   9106082 راه آهن  60022|9106036

9106057&9106029| 60014&60366  9106083 مهندسي ترابري  

به بعد 5نیمسال   ي در راهسازي  
 9106084 ماشي   آالت ساختمان 

9106036| 02206  9106085 آزمايشگاه روسازي  

ي  60101|9106020  9106086 فتوگرامي 

 9106087 مهندسي فرودگاه اصول  60551|9106083

ب 9106088 مهندسي آب و فاضالب و پروژه  60373|9106093
ی آ

ختیار
 ا

9106023&9106030| 60300&60278 ي     9106089 بناهاي آن 

ي   60373|9106093
 9106090 آب هاي زيرزمين 

 9106091 شيمي و ميکروبيولوژي آب و فاضالب  60273|9106074

 9106092 آزمايشگاه مکانيک سياالت  60281|9106024

9106016&9106024| 60281&60366  9106093 هيدرولوژي مهندسي   

9106023&9106030| 60300&60278  9106094 اصول مهندسي سد  

 9106102 2مقاومت مصالح   60367|9106019

ا
ی 

ختیار
س

ازه
 

 9106103 آزمايشگاه مقاومت مصالح  60367|9106019

 9106104 تکنولوژي و بازرسي جوش و کارگاه  60020|9106033

9106038&9106039| 60011&60013  9106105 سازه ها نگهداري،تعمي  و ترميم  

9106038&9106039| 60011&60013  9106106 اصول مهندسي پل  

ي مقاوم در برابر زلزله  60276|9106031
 9106107 سازه هاي بنان 

ي   60276|9106025  9106108 سازه هاي چون 

 

 


