
 كارشناسي مقطغ - ػمران مهنذسي مصوب دورس ليست

 ادامه -دروس تخصصي )السامي(  -3  دروس ػمومي -1

 نام درس ردیف
 تؼذاد واحذ

 نام درس ردیف  پيشنياز
 تؼذاد واحذ

 پيشنياز
 ػملي نظری ػملي نظری

 101  2 طزاحی هعواری ٍ شْزساسی 106    2 1اًذیشِ اسالهی  1

 01  3 استاتیک 107    2 2 اًذیشِ اسالهی 2

 107  3 دیٌاهیک 108    2 اخالق اسالهی 3

 107  3 1هقاٍهت هصالح  109    2 اًقالب اسالهی 4

 109  3 1تحلیل ساسُ ّا  110    2 تاریخ تحلیل اسالم 5

 110-05   2تحلیل ساسُ ّا  111    2 تفسیز هَضَعی قزآى کزین 6

 110-104  3 1بتي آرهِ ساسُ ّای  112    3 فارسی 7

 112  3 2ساسُ ّای بتي آرهِ  113    3 سباى خارجی 8

 113-111 1  پزٍصُ ساسی ّای بتي آرهِ 114    1 1تزبیت بذًی  9

 110  3 1ساسُ ّای فَالدی  115    1 2تزبیت بذًی  10

 115  2 2 فَالدی ّای ساسُ 116  اختیاری  2 فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاى 11

 116-111 1  پزٍصُ ساسّای فَالدی 117    2 تٌظین خاًَادُ 12

 ًیوسال اٍل بِ بعذ  2 سهیي شٌاسی هٌْذسی 118  واحذ 22+2 جمغ كل

 118-109  3 هکاًیک خاک 119  

 یا ّوشهاى 119 1  آس هکاًیک خالک 120  دروس پایه -2

 119-112  2 هٌْذسی پی 121    3 1ریاضی  01

 108  3 هکاًیک سیاالت 122  01  3 2ریاضی  02

 122  2 ّیذرٍلیک ٍ آس 123  یا ّوشهاى 02  3 هعادالت دیفزاًسیل 03

  3 بزًاهِ ساسی کاهپیَتز 04
ًویسال دٍم بِ 

 بعذ
 124 

رٍش ّای اجزای 

 ساختواى
1  106-113-116 

 119-102  2 راّساسی 125  04ٍ  03   هحاسبات عذدی 05

 125 1  پزٍصُ راّساسی 126  01  2 آهار ٍ احتواالت هٌْذسی 06

07 
 1فیشیک 

 )حزارت ٍ هکاًیک( 
 125-103  2 رٍساسی راُ 127  یا ّوشهاى 01  3

08 
 1آس فیشیک 

 )حزارت ٍ هکاًیک( 
 ٍاحذ 90 0.5 0.5 هتزُ ٍ بزآٍرد پزٍصُ 128  یا ّوشهاى 07  1

 ٍاحذ 80  1 کاآهَسی 129  واحذ 22 جمغ كل

 ٍاحذ 20  2 سیستهٌْذسی هحیط  130  

 واحذ 64 جمغ كل  دروس تخصصي )السامي(   -3

    1 1 کشی ساختواىرسن فٌی ٍ ًقشِ 101

 دروس اختياری )كليه گرایشها( -4  01 1 1 ٍ عولیات 1ًقشِ بزداری  102

 ٍاحذ 90  3 ساختواىهقزارت هلی  501  118 0.5 1.5 هصالح ساختواًی ٍ آس 103

 502  102  2 تکٌَلَصی بتي 104
هقذهِ ای بِ هذلساسی ٍ 

 شبیِ ساسی
3  510 

 503  104 1  آس تکٌَلَصی 105
سیستن ّای هبتٌی بزٍب ٍ 

پایگاُ ّای دادُ در هٌْذسی 

 ٍ هذیزیت
 ٍاحذ 80  3



 )ادامه( آب-دروس اختياری -6  )ادامه((گرایشها كليه) اختياری دروس -4

 نام درس ردیف
 تؼذاد واحذ

 پيشنياز
 

 نام درس ردیف
 تؼذاد واحذ

 پيشنياز
 عولی ًظزی  عولی ًظزی

 308  118-07-01  3 اًزصی ٍ تَسعِ پایذار 504
اصَل هٌْذسی آب ٍ 

 فاضالب
3  119-123 

 116-113  2 تصفیِ فاضالب صٌعتی 309  130  3 هباًی اکَلَصی 505

 310  128  2 اصَل هذیزیت ساخت 506
رٍش ّای آٍٓدگی َّا ٍ 

 کٌتزل
3  123-130 

 306  2 ّیذٍرلَصی آهاری ٍ پزٍصُ 311  ٍاحذ 60  2 سباى تخصصی 507

 122  2 هاشیي ّای آبی 312  ٍاحذ 120  3 پزٍصُ تخصصی 508

 119  2 سذّای کَتاُ 313  122-101  2 تاسیسات هکاًیکی بزقی 509

510 
ًزم افشار ّای هٌْذسی 

 عوزاى
 303  2 هٌْذسی سّکشی 314  05-111  2

 واحذ 22 جمغ كل  06-02  2 هٌْذسی سیستن ّا 511

   ٍاحذ 60  2 در هٌْذسی عوزاى GISهباًی  512

طزاحی، ساخت ٍ ًگْذاری سیستن ّای  513

 هٌْذسی عوزاى ٍ هحیط سیست
 درٍس اختیاری خاک ٍ راُ -7  130  3

 119  2 2هکاًیک خاک  401  ٍاحذ 60  2 اقتصاد هٌْذسی 514

 121  2 اصَل هٌْذسی تًَل 402  130  3 شیوی عوَهی 515

 121  2 تحقیقات هحلی 403  واحذ 38 جمغ كل

 125-06  2 اصَل هٌْذسی تزافیک 405  

 یا ّوشهاى 127  2 راُ آّي 405  سازه-دروس اختياری -5

 125-06  2 هٌْذسی تزابزی 406  109  3 2هقاٍهت هصالح  201

 407  109 1  هصالح آس هقاٍهت 202
هاشیي آالت ساختواًی در 

 راّساسی
 ٍاحذ60  2

 127 1  آسهایشگاُ رٍساسی 408  115 1 1 تکٌَلَسی ٍ باسرسی جَش ٍ کارگاُ 203

 102  2 فتَگزاهتزی 409  111  3 اصَل هٌْذسی سلشلِ ٍباد 204

 406ٍاحذ +  70  3 فزٍدگاُاصَل هٌْذسی  410  115-112  2 ّاساسُباسرسی، تعویز ٍ تزهین 205

 واحذ 22 جمغ كل  111  2 اصَل هٌْذسی پل 206

 نوع درس اختياری  111  2 ّای بٌایی هقاٍم در بزابز سلشلِساسُ 207
حذاقل واحذ 

 الزم
 السامي دروس

  111  2 ّای چَبیساسُ 208

 اختیاری الف

 5ٍ  4اس جذٍل 
13 

 2 هصالح هقاٍهت-1

 ساختواى هلی هقزرات-2

 تخصصی سباى-3

 عوزاى هٌْذسی افشارّای ًزم-4

 باد ٍ سلشلِ هٌْذسی اصَل-5

 است الشاهی فَق ٍاحذ 13 گذراًذى-6

  واحذ 17 جمغ كل

  

  آب -دروس اختياری -6

  306  2 هٌْذسی آب ٍ فاضالب ٍ پزٍصُ 301

 اختیاری ب  -119  3 بٌاّای آبی 302

 6ٍ7ٍ 5اس جذٍل 
12  

  123  3 آب ّای سیزسهیٌی 303

304 
شیوی ٍ هیکزٍبیَلَصی آب ٍ 

 فاضالب
  9 5ٍ6ٍ7ٍ 4اس جذٍل   306  3

 34 جمغ كل  515 1  آسهایشگاُ هکاًیک سیاالت 305

 20 عوَهی، درٍس ٍاحذ 22 شاهل ٍاحذ، 140 اجباری ٍاحذّای کل تعذاد *(  122  2 ّیذٍرلَصی هٌْذسی 306

 اختیاری درٍس ٍاحذ 34 ٍ تخصصی ٍ اصلی درٍس ٍاحذ 64 پایِ، درٍس ٍاحذ

 .باشذ هی
  122-06  2 اصَل هٌْذسی سذ 307



 


