
---348ریاضیات عمومی (1)پایه
ریاضیات عمومی (1) و یا هم زمان--348فیزیک عمومی (1)پایه
فیزیک عمومی (1) و یا هم زمان-32-1آزمایشگاه فیزیک (1)پایه
-آتلیه نقشه کشی21632رسم فنی و نقشه کشی ساختماناصلی
---232زمین شناسی مهندسیاصلی

---348فارسی عمومیعمومی
---348زبان عمومیعمومی
---232اندیشه اسالمی (1)عمومی

19مجموع     

ریاضیات عمومی (1)--348ریاضیات عمومی (2)پایه
ریاضیات عمومی (2) و یا هم زمان--348معادالت دیفرانسیلپایه
نیمسال دوم به بعد--348برنامه نویسی کامپیوترپایه
ریاضیات عمومی (1)--348استاتیکاصلی
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان--232طراحی معماري و شهرسازياصلی
نیمسال دوم به بعد--232مهندسی محیط زیستاصلی

---232ریشه هاي انقالب اسالمیعمومی
18مجموع     

معادالت دیفرانسیل - برنامه نویسی کامپیوتر--232محاسبات عدديپایه
ریاضیات عمومی (1)--232آمار و احتماالت مهندسیپایه
استاتیک--348دینامیکاصلی
استاتیک--348مقاومت مصالح (1)اصلی
زمین شناسی مهندسی-22416مصالح ساختمانی و آزمایشگاهاصلی
ریاضیات عمومی (1)کارگاه نقشه برداري21632نقشه برداري 1 و عملیاتاصلی

مهندسی محیط زیست348مبانی اکولوژياختیاري
---232اندیشه اسالمی (2)عمومی
----1تربیت بدنیعمومی

20مجموع     

مقاومت مصالح (1) - زمین شناسی مهندسی--348مکانیک خاكاصلی
مکانیک خاك و یا همزمانآزمایشگاه بتن و خاك32-1آزمایشگاه مکانیک خاكاصلی
دینامیک--348مکانیک سیاالتاصلی
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه--232تکنولوژي بتناصلی
مقاومت مصالح (1)--348تحلیل سازه ها (1)اصلی

نیمسال چهارم به بعد--232اقتصاد مهندسیاختیاري
ریاضیات عمومی (2) - آمار و احتماالت مهندسی--232مهندسی سیستم هااختیاري
---232فلسفه اخالق اسالمیعمومی

18مجموع     
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چارت درسی دوره کارشناسی پیوسته مهندسی  عمران
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محاسبات عددي و تحلیل سازه ها (1)--348تحلیل سازه ها (2)اصلی
تکنولوژي بتنآزمایشگاه بتن و خاك32-1آزمایشگاه تکنولوژي بتناصلی
تحلیل سازه ها (1)--348سازه هاي فوالدي (1)اصلی
تحلیل سازه ها (1) و تکنولوژي بتن--348سازه هاي بتن آرمه (1)اصلی
مکانیک سیاالت-33232هیدرولیک و آزمایشگاهاصلی
نقشه برداري 1 و عملیات  -  مکانیک خاك--232راهسازياصلی

آمار و احتماالت مهندسی  -  مکانیک سیاالت--232هیدرولوژي مهندسیاختیاري
----2تاریخ تحلیلی اسالمعمومی
----1ورزش 1عمومی

20مجموع     

سازه هاي فوالدي (1)--232سازه هاي فوالدي (2)اصلی
سازه هاي بتن آرمه (1)--348سازه هاي بتن آرمه (2)اصلی
طراحی معماري و شهرسازي و یا همزمان-1816متره و برآورد پروژهاصلی
مکانیک خاك - سازه هاي بتن آرمه (1)--232مهندسی پیاصلی

محاسبات عددي  -  تحلیل سازه ها (2)سایت کامپیوتري-232نرم افزارهاي مهندسی عمراناختیاري
راهسازي -  آمار و احتماالت مهندسی--232 اصول مهندسی ترافیکاختیاري
نیمسال پنجم به بعد--232ماشین آالت ساختمانی در راهسازياختیاري
هیدرولیک و آزمایشگاه - مکانیک خاك-348بناهاي آبیاختیاري
---232تفسیر موضوعی قرآنعمومی

19مجموع     

تحلیل سازه ها (2)  -  سازه هاي فوالدي (2)-32-1پروژه سازه هاي فوالدياصلی
تحلیل سازه ها (2) - سازه هاي بتن آرمه (2)-32-1پروژه سازه هاي بتن آرمهاصلی
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه-راهسازي-232روسازي راهاصلی
نیمسال پنجم به بعد--116کارآموزياصلی

تحلیل سازه ها (2)--348اصول مهندسی زلزله و باداختیاري
نیمسال پنجم به بعد--232زبان تخصصیاختیاري
نیمسال هفتم به بعد348پروژه تخصصیاختیاري
سازه هاي فوالدي (1)-21632تکنولوژي و بازرسی جوش و کارگاهاختیاري
---232تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیعمومی

17مجموع     

طراحی معماري و شهرسازي-سازه هاي بتن آرمه (2) -سازه هاي فوالدي (2)-21632روش هاي اجراي ساختماناصلی
راهسازي - اصول مهندسی ترافیکآتلیه نقشه کشی32-1پروژه راهسازياصلی

تحلیل سازه ها (2)232سازه هاي بنایی مقاوم در برابر زلزلهاختیاري
متره و برآورد پروژه--232اصول مدیریت ساختاختیاري
هیدرولوژي مهندسی-33232مهندسی آب و فاضالب و پروژهاختیاري
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان - مکانیک سیاالت--232تاسیسات مکانیکی و برقیاختیاري
---232جمعیت و دانش خانوادهعمومی

14مجموع     
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