
 ( 1400 بهمنکارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران )ورودی 

 پیشنیاز  واحد درس  کد  پیشنیاز  واحد درس  کد

 ( 1مقومت مصالح)  3 مکانیک ساختمان    جبرانی 3 ایستایی  

  3 مکانیک خاک و مهندسی پی     3 (1مقومت مصالح) 

  3 هیدرولیک مکانیک سیاالت و     2 طراحی معماری و شهرسازی  

  3 ( 2ریاضی )   جبرانی 2 مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن  

 آمار و احتماالت مهندسی 2 محاسبات عددی   جبرانی 2 نقشه برداری و عملیات  

  2 اصول مدیریت ساخت     2 مقررات ملی ساختمان  

 طراحی معماری و شهرسازی  2 اجزا ساختمان    جبرانی 2 آمار و احتماالت مهندسی  

  2 تاریخ معماری و ساختمان     2 (2اسالمی)اندیشه  

       1 (2تربیت بدنی ) 

  20 جمع واحد    19 جمع واحد 

 ساعت عملی و اجرایی(   300واحد)به مدت 30بعد از گذراندن حداقل  1 (  633770) 1کارآموزی تابستان 

 پیشنیاز  واحد درس  کد  پیشنیاز  واحد درس  کد

 3 ساختمان های بتن آرمه  
مصالح ساختمانی و   -مکانیک ساختمان

 ساختمان های بتن آرمه  2 اجرای سازه های بتنی    تکنولوژی بتن 

 اصول مدیریت ساخت  2 ایمنی کارگاه    مکانیک ساختمان 3 ساختمان های فوالدی  

 3 راهسازی و روسازی  
مصالح   -مکانیک خاک و مهندسی پی

ساختمان های با  اجرای    ساختمانی و تکنولوژی بتن 

 مصالح بنایی 
 مقررات ملی ساختمان 2

آشمایی با زلزله و اثر آن بر سازه     2 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان 

 ها
  -ساختمان های بتن آرمه 2

 ساختمان های فوالدی 

 ساختمان های بتن آرمه  2 خرابی ها و دوام بتن     2 نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان  

 2 روش های مرمت ابنیه  
مصالح ساختمانی و   -( 1مقومت مصالح)

 ساختمان های بتن آرمه  2 قالب و قالب بندی    تکنولوژی بتن 

و مبانی  قراردادها    مقررات ملی ساختمان 2 روش های تعمیر و نگهداری ساختمان  

 حقوقی)اجرای ساختمان( 
 مقررات ملی ساختمان 2

 ساختمان های فوالدی  2 تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه    ( 1مقومت مصالح)  1 مخرب آزمایش های مخرب و غیر  

 2 فن آوری های نوین ساختمان     2 اخالق مهندسی  
اصول   -طراحی معماری و شهرسازی

 مدیریت ساخت 

  2 انقالب اسالمی      

  20 جمع واحد    20 جمع واحد 

 ساعت عملی و اجرایی(  300)به مدت   1 کارآموزی 1 (  633771)2کارآموزی تابستان 

 

*رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس طبق جدول فوق به عهده دانشجو بوده و در 

 صورت عدم رعایت درس مربوطه حذف خواهد شد

واحد و در صورت کسب معدل باالی    20* حداکثر واحدهای انتخابی هر ترم  

 واحد می باشد 24تعداد آن  17

کسب نماید مشروط می باشد و در    12دانشجویی که معدل ترمی کمتر از  *  

 واحد را ندارد .  14ترم بعد حق انتخاب بیش از 

  س زی به انتخاب درنیا ،  ها معماری بوده  ه رشته کاردانی آن * دانشجویانی ک 

 انتخاب نمایند  دیگر را  واحد جبرانی    6می توانند جبرانی ایستایی را نداشته و  
 

 تعداد کل واحدها )بر اساس نوع مدرک فوق دیپلم(  

 عمران  مرتبط

 واحد  9 عمومی 

 جمع 

 واحد  72

 واحد  5 پایه

 واحد  43 دروس اصلی 

 واحد  15 دروس اختیاری 

 واحد  78 واحد 6 + دروس جبرانی  )معماری( غیر مرتبط

 واحد  81 واحد  9 + دروس جبرانی  )بقیه رشته ها( غیر مرتبط
 

 مدیر گروه                                  مدیر آموزش                                   معاونت آموزشی  

 مهندس غالمعلی خسروی                                                                                                                                             خانم حسین نیا                                                                                                                                                       دکتر ارباهیم کریمی                                                      


