عوزاى  -تزم اٍل
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیطٌیاس یا ّوٌیاس

اًذیطِ اسالهی ()1

2

ًظزی  /عوَهی

-----

ریاضی عوَهی ()1

3

ًظزی  /پایِ

-----

فیشیک ( 1حزارت ٍ

3

ًظزی  /پایِ

-----

هکاًیک)
آسهایطگاُ فیشیک 1

1

عولی  /پایِ

-----

(حزارت ٍ هکاًیک)
رسن فٌی ٍ ًقطِ کطی

2

ًظزی-عولی  /اصلی

-----

ساختواى
سهیي ضٌاسی هٌْذسی

2

ًظزی  /اصلی

-----

*ریاضی پیطٌیاس داًطگاّی

3

ًظزی  /جبزاًی

-----

*سباى پیطٌیاس داًطگاّی

3

ًظزی  /جبزاًی

-----

هجوَع

ٍ 11احذ

*بزای کلیِ داًطجَیاًی کِ کوتز اس پٌجاُ درصذ در درٍس آسهَى سزاسزی ًوزُ اخذ کزدُ اًذ.

عوزاى  -تزم دٍم
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیطٌیاس یا ّوٌیاس

اًساى در اسالم

2

ًظزی  /عوَهی

-----

فارسی

3

ًظزی  /عوَهی

-----

ریاضی عوَهی ()2

3

ًظزی  /پایِ

ریاضی عوَهی ()1

هعادالت دیفزاًسیل

3

ًظزی  /پایِ

ّوشهاى با ریاضی عوَهی ()2

استاتیک

3

ًظزی  /اصلی

ریاضی عوَهی ()1

ًقطِ بزداری  ٍ 1عولیات

2

عولیً-ظزی  /اصلی

ریاضی عوَهی ()1

بزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز

3

ًظزی  /پایِ

-----

هجوَع

ٍ 11احذ

عوزاى  -تزم سَم
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیطٌیاس یا ّوٌیاس

سباى خارجی

3

ًظزی  /عوَهی

-----

آییي سًذگی

2

ًظزی  /عوَهی

-----

آهار ٍ احتواالت هٌْذسی

2

ًظزی  /پایِ

ریاضی عوَهی ()1

هحاسبات عذدی

2

ًظزی  /پایِ

هعادالت دیفزاًسیل

دیٌاهیک

3

ًظزی  /اصلی

استاتیک

هقاٍهت هصالح ()1

3

ًظزی  /اصلی

استاتیک

طزاحی هعواری ٍ ضْزساسی

2

ًظزی  /اصلی

رسن فٌی ٍ ًقطِ کطی ساختواى

هصالح ساختواًی ٍ آسهایطگاُ

2

عولیً-ظزی  /اصلی

سهیي ضٌاسی هٌْذسی

بزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز

هجوَع

ٍ 11احذ

عوزاى  -تزم چْارم
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیطٌیاس یا ّوٌیاس

اًقالب اسالهی ایزاى

2

ًظزی  /عوَهی

-----

هکاًیک خاک

3

ًظزی  /اصلی

هقاٍهت هصالح 1

آسهایطگاُ هکاًیک خاک

1

عولی  /اصلی

ّوشهاى با هکاًیک خاک

هکاًیک سیاالت

3

ًظزی  /اصلی

دیٌاهیک

هٌْذسی هحیط سیست

2

ًظزی  /اصلی

ًیوسال دٍم بِ بعذ

تکٌَلَصی بتي

2

ًظزی  /اصلی

هصالح ساختواًی ٍ هقاٍهت

تحلیل ساسُ ّا 1

3

ًظزی  /اصلی

هقاٍهت هصالح ()1

هقاٍهت هصالح 2

3

ًظزی /اختیاری

هقاٍهت هصالح ()1

سهیي ضٌاسی هٌْذسی

هصالح 1

هجوَع

ٍ 11احذ

عوزاى  -تزم پٌجن
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیطٌیاس یا ّوٌیاس

تزبیت بذًی ()1

1

عولی  /عوَهی

-----

هتزُ ٍ بزآٍرد پزٍصُ

1

ًظزی-عولی  /اصلی

طزاحی هعواری ٍ ضْزساسی

تحلیل ساسُ ّا 2

3

ًظزی  /اصلی

هحاسبات عذدی

ساسُ ّای بتي آرهِ 1

3

ًظزی  /اصلی

ساسُ ّای فَالدی 1

3

ًظزی  /اصلی

تحلیل ساسُ ّا 1

ّیذرٍلیک ٍ آسهایطگاُ

3

ًظزی-عولی  /اصلی

هکاًیک سیاالت

راّساسی

2

ًظزی  /اصلی

هکاًیک خاک 1

هاضیي آالت ساختواًی در راّساسی

2

ًظزی  /اختیاری

تحلیل ساسُ ّا 1
تکٌَلَصی بتي
تحلیل ساسُ ّا 1

ًقطِ بزداری ٍ 1عولیات
هجوَع

ٍ 11احذ

ًیوسال پٌجن بِ بعذ

عوزاى  -تزم ضطن
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیطٌیاس یا ّوٌیاس

تاریخ تحلیلی صذر اسالم

2

ًظزی  /عوَهی

-----

تاسیسات هکاًیکی ٍ بزقی

2

ًظزی  /اختیاری

هکاًیک سیاالت

ساسُ ّای بتي آرهِ 2

3

ًظزی  /اصلی

ساسُ ّای بتي آرهِ 1

ساسُ ّای فَالدی 2

2

ًظزی  /اصلی

ساسُ ّای فَالدی 1

رٍساسی راُ

2

ًظزی  /اصلی

راّساسی

هٌْذسی پی

2

ًظزی  /اصلی

پزٍصُ راّساسی

1

عولی  /اصلی

راّساسی

ًزم افشارّای هٌْذسی عوزاى

2

ًظزی  /اختیاری

تحلیل ساسُ ّا 2

اصَل هٌْذسی سلشلِ ٍ باد

3

ًظزی  /اختیاری

رسن فٌی ٍ ًقطِ کطی ساختواى

هصالح ساختواًی ٍ آسهایطگاُ
هکاًیک خاک 1
ساسُ ّای بتي آرهِ 1

هحاسبات عذدی
هجوَع

تحلیل ساسُ ّا 2

ٍ 11احذ

عوزاى  -تزم تابستاى
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیطٌیاس یا ّوٌیاس

کارآهَسی

1

عولی  /اصلی

ًیوسال پٌجن بِ بعذ
 300ساعت در تابستاى اخذ ضَد

عوزاى  -تزم ّفتن
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیطٌیاس یا ّوٌیاس

تزبیت بذًی ()2

1

عولی  /عوَهی

-----

داًص خاًَادُ ٍ ضکَُ ّوسزداری

2

ًظزی  /عوَهی

-----

پزٍصُ ساسُ ّای فَالدی

1

عولی  /اصلی

ساسُ ّای فَالدی 2

سباى تخصصی

2

ًظزی  /اختیاری

ًیوسال پٌجن بِ بعذ

پزٍصُ ساسُ ّای بتي آرهِ

1

عولی  /اصلی

ساسُ ّای بتٌی 2

رٍش ّای اجزای ساختواى

2

ًظزی-عولی /اصلی

آسهایطگاُ تکٌَلَصی بتي

1

عولی  /اصلی

تکٌَلَصی بتي

اصَل هٌْذسی تًَل

2

ًظزی  /اختیاری

هٌْذسی پی

ّیذٍرلَصی هٌْذسی

2

ًظزی  /اختیاری

هکاًیک سیاالت

اصَل هٌْذسی سذ

2

ًظزی  /اختیاری

ساسُ ّای چَبی

2

ًظزی  /اختیاری

تحلیل ساسُ ّا 2

تحلیل ساسُ ّا 2
طزاحی هعواری ٍ ضْزساسی
ساسُ ّای بتي آرهِ 2
ساسُ ّای فَالدی 2

آهار ٍ احتواالت هٌْذسی
هکاًیک خاک
ّیذرٍلیک
هجوَع

ٍ 11احذ

تحلیل ساسُ ّا 2

عوزاى  -تزم ّطتن
درس

تعذاد ٍاحذ

ًَع درس

درٍس پیطٌیاس یا ّوٌیاس

تفسیز هَضَعی قزآى

2

ًظزی  /عوَهی

-----

اصَل هٌْذسی پل

2

ًظزی  /اختیاری

ساسُ ّای بتي آرهِ 1

باسرسی ،تعویز ٍ تزهین ساسُ ّا

2

ًظزی  /اختیاری

هقزرات هلی ساختواى

3

ًظزی  /اختیاری

ًیوسال ّفتن بِ بعذ

هٌْذسی آب ٍ فاضالب ٍ پزٍصُ

3

ًظزی-عولی  /اختیاری

ّیذرٍلَصی هٌْذسی

آلَدگی َّا ٍ رٍش ّای کٌتزل

3

ًظزی  /اختیاری

هٌْذسی هحیط سیست

تکٌَلَصی ٍ باسرسی جَش ٍ کارگاُ

2

ًظزی-عولی  /اختیاری

ساسُ ّای فَالدی 1
ساسُ ّای بتي آرهِ 2
ساسُ ّای فَالدی 2

ّیذرٍلیک ٍ آسهایطگاُ
هجوَع

ٍ 11احذ

ساسُ ّای فَالدی 1

