
 بسوِ تؼالی

 بزًاهِ سهاى بٌذی پیشٌْادی درٍس کارشٌاسی ًاپیَستِ ػوزاى

   بِ بؼذ87ٍرٍدی ّای  (دارًذگاى هذرک کارداًی ًاپیَستِ با گزایش کارّای ػوَهی ساختواى ٍ ساختواًْای بتٌی)

 .جوؼیت در دٍرُ کارداًی احتیاج بِ اخذ درٍس فَق در دٍرُ کارشٌاسی ًوی باشذ- قزآى- در صَرت گذراًذى درٍس ٍصایا

 

 ًیوسال دٍم ًیوسال اٍل
 پیشٌیاس ٍاحذ ًام درس پیشٌیاس ٍاحذ ًام درس
 1ریاضی  3 2ریاضی  - 2 1ریاضی 

 2ّوشهاى با ریاضی 3 هؼادالت دیفزاًسیل - 2 اصَل ٍ هباًی هؼواری ٍ شْزساسی
 هقاٍهت هصالح 3 1تحلیل ساسُ  - 3 دیٌاهیک

 دیٌاهیک 3 هکاًیک سیاالت - 3 هقاٍهت هصالح
 هقاٍهت هصالح-دیٌاهیک 3 هکاًیک خاک - 2 تکٌَلَصی بتي ٍ اجزای ساسُ 

 سهیي شٌاسی هٌْذسی 2 (جبزاًی)راّساسی - 2 2اًذیشِ اسالهی 
اًقالب اسالهی  - 2 جوؼیت ٍ تٌظین خاًَادُ

 ایزاى
2 - 

 _- 1 2تزبیت بذًی  - 2 (جبزاًی)سهیي شٌاسی هٌْذسی

    - 2 راُ آّي یا درس اختیاری دیگز
  20 جوغ  20 جوغ

 ًیوسال چْارم ًیوسال سَم
 پیشٌیاس ٍاحذ ًام درس پیشٌیاس ٍاحذ ًام درس

هؼادالت  2 هحاسبات ػذدی
 دیفزاًسیل

 1ساسُ ّای بتي آرهِ  3 2ساسُ ّای بتي آرهِ 

 1ساسُ ّای فَالدی  2 2ساسُ ّای فَالدی  -_ 2 آهار ٍ احتواالت هٌْذسی
 1ساسُ ّای بتي آرهِ  2 هٌْذسی پی هکاًیک سیاالت 2 (جبزاًی)ّیذرٍلیک

هحاسبات ػذدی ، تحلیل  2 2تحلیل ساسُ  راّساسی 2 رٍساسی راُ
 1ساسُ 

 1تحلیل ساسُ  3 1ساسُ ّای بتي آرهِ 
 ٍتکٌَلَصی بتي

آهار ٍ احتواالت  2 ّیذرٍلَصی هٌْذسی
هٌْذسی، هکاًیک 

 سیاالت
سهیي شٌاسی هٌْذسی،  3 پزٍصُ راُ 1تحلیل ساسُ  3 1ساسُ ّای فَالدی 

 رٍساسی راُ
تاریخ -تاریخ اهاهت _-_ 2 (اختیاری)دفاع هقذس

تحلیلی صذر اسالم یا 
تاریخ فزٌّگ ٍ توذى 

 اسالم ٍ ایزاى

2 -_ 

ػالٍُ بز سقف  1 آشٌایی با قزآى
  ٍاحذ20

   

    _- 2 تفسیز هَضَػی قزآى ًٍْج البالغِ

ػالٍُ بز سقف  1 ٍصایای حضزت اهام
  ٍاحذ20

   

  16 جوغ  20 جوغ
  ًیوسال پٌجن

  ٍاحذ9 درٍس ػوَهی  پیشٌیاس ٍاحذ ًام درس
  ٍاحذ12 درٍس پایِ 2تحلیل ساسُ  3 اصَل هٌْذسی سلشلِ

بؼذ اس گذراًذى  1 کارآهَسی
  ٍاحذ60

  ٍاحذ47 درٍس اصلی ٍ تخصصی

  ٍاحذ4 درٍس اختیاری 2،تحلیل 2بتي 1 پزٍصُ بتي
  ٍاحذ6 درٍس جبزاًی 2،تحلیل 2فَالد 1 پزٍصُ فَالد

 78+4=82 کل ٍاحذ  6 جوغ


