
هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد
رياضي عمومي ۱ ۳ پايه رياضي عمومي ۲ ۵۴۰۲ ۲ جبراني رياضي پيش دانشگاهي ۱۲۰۱

رياضي عمومي ۲ ۳ پايه معادالت ديفرانسيل ۵۴۰۳ ۲ جبراني فيزيک پيش دانشگاهي ۱۲۰۲
رياضي عمومي ۱ ۳ اصلي استاتيک ۵۴۱۵ رياضي پيش دانشگاهي ۳ پايه رياضي عمومي ۱ ۵۴۰۱
نيمسال دوم به بعد ۲ اصلي زمين شناسي مهندسي ۵۴۲۶ فيزيک پيش دانشگاهي ۳ پايه فيزيک ۱ (حرارت و مکانيک) ۵۴۰۷

رسم فني و نقشه کشي ساختمان ۲ اصلي طراحي معمار  و شهرساز  ۵۴۱۴ ۱ ۱ اصلي رسم فني و نقشه کشي ساختمان ۵۴۰۹

فيزيک ۱ (حرارت و مکانيک) ۱ پايه آزمايشگاه فيزيک ۱ ۵۴۰۸ ۳ عمومي فارسي عمومي ۱۱۰۳
۳ عمومي زبان خارجي ۱۱۰۴ ۲ عمومي انديشه اسالمي ۱ ۱۱۰۱
۲ عمومي اخالق اسالمي ۱۱۰۲ ۱ عمومي تربيت بدني ۱ ۱۱۰۵

۱ ۱۸
۱۹ مجموع ۲ ۱۶

۱۸ مجموع

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد
ديناميک ۳ اصلي مکانيک سياالت ۵۴۳۰ استاتيک ۳ اصلي مقاومت مصالح ۱ ۵۴۱۷

مصالح ساختماني و آزمايشگاه ۲ اصلي تکنولوژ  بتن ۵۴۱۲ استاتيک ۳ اصلي ديناميک ۵۴۱۶
مقاومت مصالح ۱ ۳ اصلي تحليل سازه ها ۱ ۵۴۱۸ رياضي عمومي ۱ ۲ پايه آمار و احتماالت مهندسي ۵۴۰۶

زمين شناسي مهندسي
مقاومت مصالح ۱

۳ اصلي مکانيک خاک ۵۴۲۷ رياضي عمومي ۱ ۱ ۱ اصلي نقشه بردار  ۱ و عمليات ۵۴۱۰

معادالت ديفرانسيل
برنامه نوسي کامپيوتر

۲ پايه محاسبات عدد  ۵۴۰۵ زمين شناسي مهندسي ۰.۵ ۱.۵ اصلي مصالح ساختماني و آزمايشگاه ۵۴۱۱

۲ عمومي تفسير موضوعي قرآن ۱۱۱۰ ترم ۲ به بعد ۳ پايه برنامه نويسي کامپيوتر ۵۴۰۴
۱ عمومي تربيت بدني ۲ ۱۱۱۱ انديشه اسالمي ۱ ۲ عمومي انديشه اسالمي ۲ ۱۱۰۷

ترم ۲ به بعد ۲ اصلي مهندسي محيط زيست ۵۴۳۸

۱ ۱۷ ۱.۵ ۱۵.۵
۱۸ مجموع ۱۷ مجموع

مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
برنامه پيشنهاد  رشته : کارشناسي پيوسته مهندسي عمران (ويرايش : شهريور ۹۵) // ۴+۱۴۲ واحد : جبراني (۴) - عمومي (۲۲) - پايه (۲۰) - اصلي (۶۷) - اختيار  (۳۳)

ترم ۲ ترم ۱

ترم ۴ ترم ۳
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دانشجو مي تواند در ترم تابستان حداکثر ۶ واحد از دروس ارائه شده را اخذ نمايد. // رعايت پيش نياز  و هم نياز  دروس و حداقل و حداکثر انتخاب واحد به عهده دانشجو مي باشد و عدم رعايت آن باعث حذف دروس توسط آموزش مي شود.



مؤسسه آموزش عالي ليان بوشهر
برنامه پيشنهاد  رشته : کارشناسي پيوسته مهندسي عمران (ويرايش : شهريور ۹۵) // ۴+۱۴۲ واحد : جبراني (۴) - عمومي (۲۲) - پايه (۲۰) - اصلي (۶۷) - اختيار  (۳۳)

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد
سازه ها  فوالد  ۱ ۲ اصلي سازه ها  فوالد  ۲ ۵۴۲۴ تحليل سازه ها ۱ ۳ اصلي سازه ها  فوالد  ۱ ۵۴۲۳
مکانيک خاک

سازه ها  بتن آرمه ۱
۲ اصلي مهندسي پي ۵۴۲۹

تحليل سازه ها ۱
محاسبات عدد 

۳ اصلي تحليل سازه ها ۲ ۵۴۱۹

ترم ۵ به بعد ۲ اختيار  ماشين آالت ساختماني در راهساز  ۵۴۸۵ مکانيک سياالت ۱ ۲ اصلي هيدروليک و آزمايشگاه ۵۴۳۱

سازه ها  بتن آرمه ۱ ۳ اصلي سازه ها  بتن آرمه ۲ ۵۴۲۱
مکانيک سياالت

آمار و احتماالت مهندسي
۲ اختيار  هيدرولوژ  مهندسي ۵۴۶۷

تحليل سازه ها ۲ ۲ اختيار  مقررات ملي ساختمان ۵۴۴۰
تحليل سازه ها ۱
تکنولوژ  بتن

۳ اصلي سازه ها  بتن آرمه ۱ ۵۴۲۰

مصالح ساختماني و آز
راهساز 

۲ اصلي روساز  ۵۴۳۵
مکانيک خاک

نقشه بردا  ۱ و عمليات
۲ اصلي راهساز  ۵۴۳۳

مهندسي محيط زيست ۳ اختيار  اصول مهندسي آب و فاضالب ۵۴۶۲ مکانيک خاک ۱ اصلي آزمايشگاه مکانيک خاک ۵۴۲۸
۲ اختيار  اصول مديريت ساخت ۵۴۴۵ تکنولوژ  بتن ۱ اصلي آزمايشگاه تکنولوژ  بتن ۵۴۱۳

۲ عمومي انقالب اسالمي ايران ۱۱۰۸
۰ ۱۸ ۳ ۱۷
۱۸ مجموع ۲۰ مجموع

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظر  نوع درس نام درس کد
تحليل سازه ها ۲ ۲ اختيار  سازه ها  بنايي مقاوم در برابر زلزله ۵۴۶۰ تحليل سازه ها ۲ ۳ اصلي اصول مهندسي باد و زلزله ۵۴۳۹
سازه ها  بتن آرمه ۲ ۱ اصلي پروژه بتن آرمه ۵۴۲۲ ۲ عمومي دانش خانواده و جمعيت ۱۱۱۸

سازه ها  فوالد  ۲ ۱ اصلي پروژه سازه ها  فوالد  ۵۴۲۵
طراحي معمار  و شهرساز 

ترم ۷ به بعد
۰.۵ ۰.۵ اصلي متره و برآورد پروژه ۵۴۳۶

راهساز  ۱ اصلي پروژه راهساز  ۵۴۳۴ مکانيک خاک ۲ اختيار  روش ها  اجرا  گود و سازه نگهبان ۵۴۸۱
رسم فني و نقشه کشي
مکانيک سياالت

۲ اختيار  تأسيسات مکانيکي و برقي ۵۴۴۸ سازه ها  فوالد  ۲
سازه ها  بتن آرمه ۲

۱ ۱ اصلي روش ها  اجرايي ساختمان ۵۴۳۲

ترم آخر (۳۰۰ ساعت) ۱ اصلي کارآموز  ۵۴۳۷
سازه ها  فوالد  ۲
سازه ها  بتن آرمه ۲

۲ اختيار  نگهدار ، تعمير و ترميم سازه ها ۵۴۵۸

نيمسال ۷ به بعد ۳ اختيار  پروژه تخصصي ۵۴۴۷ هيدروليک و آزمايشگاه ۳ اختيار  بناها  آبي ۵۴۶۳
اصول مهندسي باد و زلزله ۲ اختيار  کاربرد کامپيوتر در مهندسي عمران ۵۴۴۹ نيمسال ۵ به بعد ۲ اختيار  زبان تخصصي ۵۴۴۶

۲ عمومي تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي ۱۱۰۹ سازه ها  فوالد  ۲ ۱ ۱ اختيار  تکنولوژ  و بازرسي جوش و کارگاه ۵۴۵۷
نيمسال ۴ به بعد ۲ اختيار  اقتصاد مهندسي ۵۴۵۹

۳ ۱۴ ۲.۵ ۱۶.۵
۱۷ مجموع ۱۹ مجموع

ترم ۶ ترم ۵

ترم ۸ ترم ۷


