
تعداد واحدهاي درسی :
22 6 جبرانی
30 12 عمومی
0 9 پایه

79

هم نیاز پیش نیاز واحد
عملی

واحد
نظري نوع درس نام درس کد

2 جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی 1201
2 جبرانی زبان پیش دانشگاهی 1112
2 جبرانی فیزیک پیش دانشگاهی 1202
2 اصلی زمین شناسی کاربردي 1809

1 1 اصلی آشنایی با مبانی معماري و پروژه 1811
2 تخصصی اصول سرپرستی 1829
2 عمومی 1102 اخالق اسالمی
3 عمومی فارسی عمومی 1103

1 عمومی تربیت بدنی 1 1105
2 16
18 جمع :

هم نیاز پیش نیاز واحد
عملی

واحد
نظري نوع درس نام درس کد

3 پایه ریاضی عمومی 1 1801
2 پایه فیزیک مکانیک 1802

فیزیک مکانیک 1 پایه آزمایشگاه فیزیک مکانیک 1803
2 پایه فیزیک حرارت 1804

فیزیک حرارت 1 پایه آزمایشگاه فیزیک حرارت 1805
2 اصلی استاتیک 1807

1 2 تخصصی نقشه برداري ساختمان 1824

2 1 تخصصی تکنولوژي و کارگاه قالب بندي و 
آماتور بندي 1826

3 عمومی زبان خارجی 1104
5 15
20 جمع :

تخصصی
اختیاري
جمع

مؤسسه آموزش عالی لیان بوشهر
ترم بندي رشته : کاردانی پیوسته کارهاي عمومی ساختمان

ترم 2

ترم 1

* نکات ضروري :
1- دانشجو می بایست در هر ترم عادي حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد را اخذ نماید.

2- چنانچه معدل دانشجو در ترم کمتر از 12 شود، "مشروط" به حساب آمده و در ترم بعد می بایست حداقل 12 واحد و حداکثر 14 واحد را انتخاب 
نماید. (تبصره: این قانون شامل دانشجویان ترم آخر نمی شود.)

3- چنانچه دانشجوي کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته در دو ترم متوالی یا متناوب مشروط شود، اخراج می شود.

اصلی

9- پس از دو بار افتادن در درس پیش نیاز، پیش نیاز آن درس براي دروس بعدي برداشته می شود.

4- چنانچه معدل دانشجو در ترم باالي 17 باشد، در ترم بعد می تواند تا 24 واحد به شرط تأیید مدیر گروه اخذ نماید.
5- در صورتی که دانشجو با اخذ حداکثر 24 واحد درسی فارغ التحصیل می شود، اخذ تا حداکثر 24 واحد بالمانع است. 

6- دانشجو می تواند در ترم تابستان حداکثر 6 واحد از دروس ارائه شده را اخذ نماید.
7- رعایت پیش نیازي و هم نیازي دروس و حداقل و حداکثر انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد و عدم رعایت آن باعث حذف دروس توسط 

8- پس از یک بار افتادن در درس پیش نیاز، آن درس به صورت همنیاز براي دروس بعدي تعریف می شود.

(ویرایش : شهریور 91)



مؤسسه آموزش عالی لیان بوشهر
ترم بندي رشته : کاردانی پیوسته کارهاي عمومی ساختمان

(ویرایش : شهریور 91)

هم نیاز پیش نیاز واحد
عملی

واحد
نظري نوع درس نام درس کد

ریاضی عمومی 1 2 اصلی ریاضی عمومی 2 1806
استاتیک 3 اصلی مقاومت مصالح 1808
زبان خارجی 2 تخصصی زبان فنی 1817

1 اصلی کارگاه تأسیسات برقی 1814
1 اصلی کارگاه تأسیسات مکانیکی 1815

3 اصلی مکانیک خاك و پی سازي 1810
1 1 تخصصی نقشه کشی ساختمان هاي بتنی 1820
1 1 تخصصی متره و برآورد 1821
1 1 تخصصی محوطه سازي و پروژه 1825

2 عمومی اندیشه اسالمی 1 1101
5 15
20 جمع :

هم نیاز پیش نیاز واحد
عملی

واحد
نظري نوع درس نام درس کد

مقاومت مصالح 2 تخصصی تحلیل مقدماتی سازه ها 1830
مقاومت مصالح 2 تخصصی محاسبات ساختمان هاي فلزي 1818
مقاومت مصالح 2 تخصصی محاسبات ساختمان هاي بتنی 1819

2 اصلی تعمیر و نگهداري ساختمان 1812
2 اصلی تجهیز و راه اندازي کارگاه 1813

1 1 اصلی کاربرد کامپیوتر در ساختمان 1816
محاسبات ساختمان هاي فلزي
محاسبات ساختمان هاي بتنی مکانیک خاك و پی سازي 2 تخصصی آیین نامه هاي ساختمانی 1822

مقاومت مصالح 1 تخصصی کارگاه اسکلت فلزي و جوشکاري 1827

زمین شناسی کاربردي 1 تخصصی ماشین آالت ساختمانی و راهسازي 1823
1 تخصصی آزمایشگاه مکانیک خاك 1831
1 تخصصی آزمایشگاه بتن و سایر مصالح 1832

1 عمومی جمعیت و تنظیم خانواده 1106
4 15
19 جمع :

هم نیاز پیش نیاز واحد
عملی

واحد
نظري نوع درس نام درس کد

پس از گذراندن 60 واحد 2 تخصصی کارآموزي  2 1828

ترم تابستان

ترم 3

ترم 4


