
(به بعد 5831ورودیهای سال )برنامه زمان بندی دروس دوره کارشناسی پیوسته عمران  

 

 ًیوسال اٍل ًیوسال دٍم

 کذ ًام درس ًَع ٍاحذ پیشٌیاس کذ ًام درس ًَع ٍاحذ پیشٌیاس

2ریاضی ػوَهی  پایِ 3 10 0 ریاضی ػوَهی پایِ 3 - 12   10 

12ٍ ّوشهاى با  10 یا ّوشهاى 10 13 هؼادالت دیفزاًسیل پایِ 3  0فیشیک  پایِ 3   17 

0اس فیشیک  پایِ 0 17 ًقشِ کشی رسن فٌی ٍ  اصلی 2 - 18 

 ساختواى

21 

ًیوسال دٍم بِ 

 بؼذ

0تزبیت بذًی  ػوَهی 0 - 19 اقتصاد هٌْذسی پایِ 2   

اصَل ٍ هباًی هؼواری  اصلی 2 21

 ٍ شْزساسی

  فارسی ػوَهی ػوَهی 3 - 24

  سباى خارجِ ػوَهی 3 - 25 استاتیک اصلی 3 10

ًیوسال دٍم بِ 

 بؼذ

سهیي شٌاسی  اصلی 2

 هٌْذسی

  ٍصایا حضزت اهام ػوَهی 0 - 37

0اًذیشِ اسالهی  2اًذیشِ اسالهی  ػوَهی 2    اشٌایی با قزاى کزین ػوَهی 0 -  

0تزبیت بذًی  2تزبیت بذًی  ػوَهی 0  0اًذیشِ اسالهی  ػوَهی 2 -     

 جوغ 09  جوغ 09 

 ًیوسال سَم ًیوسال چْارم

 کذ ًام درس ًَع ٍاحذ پیشٌیاس کذ ًام درس ًَع ٍاحذ پیشٌیاس

13 ٍ14 ًیوسال دٍم بِ  15 هحاسبات ػذدی پایِ 2 

 بؼذ

 14 بزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز پایِ 3

ًیوسال دٍم بِ 

 بؼذ

هٌْذسی هحیط  پایِ 2

 سیست

 16 اهارٍ احتواالت هٌْذسی پایِ 2 13 01

22 ٍ27 تکٌَلَصی بتي ٍ  اصلی 2 

 اسهایشگاُ

ٍ ػولیات 0ًقشِ بزداری  اصلی 2 10 23  20 

0ساسُ تحلیل  اصلی 3 72 هصالح ساختواًی ٍ  اصلی 2 37 28 

 اسهایشگاُ

22 

26  ٍ27 ٍ37  26 دیٌاهیک اصلی 3 25 38 هکاًیک خاک اصلی 3 

0هقاٍهت هصالح  اصلی 3 25 40 هکاًیک سیاالت اصلی 3 26  27 

27 0 
 تخصصی

اسهایشگاُ هقاٍهت 

 هصالح

یا ّوشهاى 24 54  48 هتزُ ٍ بزاٍرد  ٍ پزٍصُ اصلی 0 

هباًی ٍ )اخالق اسالهی ػوَهی 2 - 88 طزاحی هؼواری اختیاری 2 24

(هفاّین  

 

12  ٍ16   جوؼیت ٍ تٌظین خاًَادُ ػوَهی 2 - 89 هٌْذسی سیستن ّا اختیاری 2 

 جوغ 21  جوغ 21 
 



(به بعد 5831ورودیهای سال )برنامه زمان بندی دروس دوره کارشناسی پیوسته عمران  

 

 پٌجن ًیوسال ششنًیوسال 

 کذ ًام درس ًَع ٍاحذ پیشٌیاس کذ ًام درس ًَع ٍاحذ پیشٌیاس

 29 2 تحلیل ساسُ اصلی 3 15ٍ28 31 سلشلِ اصَل هٌْذسی اصلی 3 29

 30 0ساسُ ّای بتي ارهِ  اصلی 3 28ٍ  23 32 2ساسُ ّای بتي ارهِ اصلی 3 30

 34 0ساسُ ّای فَالدی  اصلی 3 28 35 2ساسُ ّای فَالدی  اصلی 2 34

 39 اسهایشگاُ هکاًیک خاک اصلی 0 38 41 هٌْذسی پی اصلی 2 30ٍ  38

اسهایشگاُ ّیذرٍلیک ٍ اصلی 3 40 45 راّساسی اصلی 2 38ٍ  37ٍ  20  42 

 باٍ ّوشهاى  38

45 

هاشیي االت  تخصصی 2

 ساختواًی

 43 ّیذرٍلَصی هٌْذسی اصلی 2 40ٍ  16 51

 80 بارگذاری اختیاری 0 یا ّوشهاى 29 85 ساسُ ّای بٌایی اختیاری 2 29

تاسیسات هکاًیکی ٍ  اختیاری 2 40ٍ  21 87 کاربزد کاهپیَتز اختیاری 2 29ٍ  15

 بزقی

91 

تاریخ اهاهت یا تاریخ  ػوَهی 2 -

 تحلیلی صذر اسالم

تفسیز هَضَػی قزاى یا  ػوَهی 2 - 

 ًْج البالغِ

 

 جوغ 21  جوغ 21 

 ّفتن ًیوسال ّشتن ًیوسال

 کذ ًام درس ًَع ٍاحذ پیشٌیاس کذ ًام درس ًَع ٍاحذ پیشٌیاس

 33 بتي پزٍصُ اصلی 0 32ٍ 29 52 ساختاصَل هذیزیت  تخصصی 3 89ٍ  51ٍ  44

 36 فَالد پزٍصُ اصلی 0  29ٍ  35 53 اصَل هٌْذسی سذ تخصصی 2 42ٍ  38

رٍشْای اجزایی  اصلی 2 35ٍ  32ٍ  24 81 اصَل هٌْذسی بٌذر اختیاری 2 32ٍ  43ٍ  35

 ساختواى

44 

 47 رٍساسی راُ اصلی 2 45ٍ  22 46 راّساسی پزٍصُ اصلی 0 45ٍ  69

 82 تزهین ساختواًْا اختیاری 2 35ٍ  32  اًقالب اسالهی ایزاى ػوَهی 2 -

 69 هٌْذسی تزابزی تخصصی 2 45ٍ  16     

 67 اصَل هٌْذسی تزافیک تخصصی 2 45ٍ  16     

 68 راُ اّي تخصصی 2 یا ّوشهاى 47     

 84 اصَل هٌْذسی پل اختیاری 2 35ٍ  32     

 جوغ 09  جوغ 9 

 تابستاًیًیوسال  ٍاحذ 044   : جوغ کل ٍاحذ ّا

 کذ ًام درس ًَع ٍاحذ پیشٌیاس درٍس ػوَهی ٍاحذ 24

 49 کاراهَسی اصلی 2 ٍاحذ 011پس اس  پایِ درٍس ٍاحذ 24

 جوغ 2  اصلی الشاهی درٍس ٍاحذ 67

 . بِ بؼذ الشاهی است 89فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاى اس ٍرٍدی درس تاریخ اخذ  تخصصی درٍس ٍاحذ 04

  اختیاری درٍس ٍاحذ 05
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 پیش داًشگاّی درٍس

 کذ ًام درس ٍاحذ پیشٌیاس

پیش داًشگاّی ضیریا 2 -   

پیش داًشگاّی فیشیک 2 -   

پیش داًشگاّی سباى 2 -   

پیش داًشگاّی ادبیات 2 -   

  جوغ 8 

 


