
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 ۱ ۳ پايه رياضي ۲ ۳۷۰۲ ۳ جبراني استاتيک ۸۴۴۹۲۵۱

مقاومت مصالح ۱ ۳ اصلي مکانيک خاک ۲۶۷۴۱ ۲ پايه رياضي ۱ ۲۶۳۲۱
مقاومت مصالح ۱ ۳ اصلي تحليل سازه ها ۱ ۲۶۷۳۱ استاتيک ۳ اصلي ديناميک ۲۶۳۸۱
ديناميک ۳ اصلي مکانيک سياالت ۱۱۱۵ استاتيک ۳ اصلي مقاومت مصالح ۲۶۳۹۱

۲ اصلي
تکنولوژ  بتن و اجرا  سازه ها  

فلز  و بتني
۲۶۷۵۱ ۲ اصلي

اصول و مباني معمار  و 
شهرساز 

۲۶۳۷۱

۳ اصلي (راهساز  و) پروژه راه ۳۷۰۷ ۲ پايه آمار و احتماالت مهندسي ۲۶۳۶۱
۲ عمومي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ۱۱۰۹ ۲ عمومي انديشه اسالمي ۲ ۱۱۰۷

۱ عمومي تربيت بدني ۲ ۱۱۱۱
۰ ۱۹ ۱ ۱۷
۱۹ مجموع ۱۸ مجموع

هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظري نوع درس نام درس کد هم نياز پيش نياز واحد عملي واحد نظري نوع درس نام درس کد
معادالت ديفرانسيل ۲ پايه محاسبات عددي ۳۷۰۴ رياضي ۲ ۳ پايه معادالت ديفرانسيل ۲۶۳۴۱

تحليل سازه ۲ ۳ اصلي اصول مهندسي زلزله ۲۶۴۲۱ تحليل سازه ها ۱ ۲ اصلي تحليل سازه ها ۲ ۲۶۴۱۱
سازه هاي بتن آرمه ۱ ۳ اصلي سازه هاي بتن آرمه ۲ ۳۷۰۶ آمار و احتماالت مهندسي ۲ اصلي هيدرولوژي مهندسي ۳۷۰۸
سازه هاي فوالدي ۱ ۲ اصلي سازه هاي فوالدي ۲ ۱۱۱۴ تحليل سازه ها ۱ ۳ اصلي سازه هاي بتن آرمه ۱ ۱۱۱۶
سازه هاي بتن آرمه ۱ ۲ اصلي مهندسي پي ۱۱۱۲ تحليل سازه ها ۱ ۳ اصلي سازه هاي فوالدي ۱ ۱۱۱۳

تحليل سازه ۲ ۲ انتخابي پل سازی ۳۷۰۱ ۲ انتخابي اصول مهندسي تصفيه آب و  ۲۶۷۲۱
سازه هاي بتن آرمه ۲ تحليل سازه ۲ ۱ اصلي پروژه بتن آرمه ۳۷۰۹ راهسازي ۲ اصلي روسازي ۳۷۰۵
سازه هاي فوالدي ۲ تحليل سازه ۲ ۱ اصلي پروژه سازه هاي فوالدي ۳۷۱۰ ۲ عمومي تفسير موضوعي قرآن ۱۱۱۰

ترم آخر ۱ اصلي کارآموزي ۳۷۱۸
۲ عمومي انقالب اسالمي ايران ۱۱۰۸

۳ ۱۶ ۰ ۱۹
۱۹ مجموع ۱۹ مجموع
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ترم ۲ ترم ۱

ترم ۴ ترم ۳
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