
 جدول آرايش ترمی پيشنهادی کارشناسی عمران موسسه آموزش عالی اسرار 

 24/10/1399 – ويرايش دوم

 

 

 

 واحد پايه بگذرانند. 20واحد عمومی و  20 واحد اختياری، 33واحد الزامی،  67: دانشجويان کارشناسی عمران برای فارغ التحصيلی بايد در طول دوره ی خود تعداد1توجه 

 واحد قابل انتخاب است. 14واحد قابل انتخاب است. ضمناً همراه درس کارآموزی در هر نيمسال حداکثر  100ساعت( پس از پايان نيمسال پنجم و گذراندن حداقل  300: واحد کارآموزی به ارزش يک واحد )2توجه 

 است با توجه به دروس موجود در سرفصل رشته عمران تغيير کند. : عنوان دروس اختياری ممکن3توجه 

 نيمسال دوم نيمسال اول

ف
دي

ر
 

 نام درس شماره درس
 واحد

 تاريخ امتحان نوع درس هم نياز پيش نياز

ف
دي

ر
 

 نام درس شماره درس
 واحد

 پيش نياز
هم 
 نياز

 نوع درس
تاريخ 
 عملی نظری عملی نظری امتحان

  پايه  1  3 (2رياضی عمومی ) 3061202 9  پايه    3 (1رياضی عمومی ) 3061201 1

  پايه 9   3 معادالت ديفرانسيل 3061203 10  پايه 1   3 ( )حرارت و مکانيک(1فيزيک ) 3061207 2

  الزامی  1  3 استاتيک 3061307 11  الزامی   1 1 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 3061301 3

  الزامی  پس از نيمسال اول  2 سیزمين شناسی مهند 3061813 12  عمومی    2 اخالق و تربيت اسالمی 3061103 4

  الزامی  3  2 طراحی معماری و شهرسازی 3061306 13  عمومی    3 فارسی عمومی 3061107 5

  پايه  2 1  (1آزمايشگاه فيزيک ) 3061208 14  عمومی    3 زبان خارجی 3061108 6

  عمومی   1  (1تربيت بدنی ) 3061115 15  7

  عمومی    2 وضوعی قرآن تفسير م 3061106 16  8

   2 15 جمع کل واحدهای نيمسال     1 15 جمع کل واحدهای نيمسال

 نيمسال چهارم نيمسال سوم

ف
دي

ر
 

 نام درس شماره درس
 واحد

 تاريخ امتحان نوع درس هم نياز پيش نياز

ف
دي

ر
 

 نام درس شماره درس
 واحد

 پيش نياز
هم 
 نياز

 نوع درس
تاريخ 
 عملی نظری عملی نظری امتحان

  الزامی  18  3 مکانيک سياالت 3061322 24  الزامی  11  3 (1مقاومت مصالح ) 3061309 17

  الزامی  21  2 تکنولوژی بتن 3061304 25  الزامی  11  3 ديناميک 3061308 18

  الزامی  17  3 (1تحليل سازه ) 3061310 26  پايه  1  2 آمار و احتماالت مهندسی 3061206 19

  الزامی  12-17  3 مکانيک خاک 3061319 27  الزامی  1 1 1 ( و عمليات1نقشه برداری ) 3061302 20

  پايه  22-10  2 محاسبات عددی 3061205 28  الزامی  12 5/0 5/1 مصالح ساختمانی آزمايشگاه 3061303 21

  3 برنامه نويسی کامپيوتر 3061204 22
نيمسال دوم به 

 بعد
  2 مهندسی محيط زيست  3061330 29  پايه 

 نيمسال دوم به بعد
  الزامی 

  عمومی    2 (1انديشه اسالمی ) 3061101 30  عمومی    2 دانش خانواده و جمعيت 3061109 23
    17 جمع کل واحدهای نيمسال   5/1 5/15 جمع کل واحدهای نيمسال

 نيمسال ششم نيمسال پنجم

ف
دي

ر
 

 م درسنا شماره درس
 واحد

 تاريخ امتحان نوع درس هم نياز پيش نياز

ف
دي

ر
 

 نام درس شماره درس
 واحد

 پيش نياز
هم 
 نياز

 نوع درس
تاريخ 
 عملی نظری عملی نظری امتحان

  اختياری 45   2  راه آهنمهندسی  3061409 40  اختياری  24-19  2 هيدرولوژی مهندسی  3061332 31

  الزامی  33  2 (2سازه های فوالدی ) 3061316 41  الزامی  28-26  3 (2ليل سازه )تح 3061311 32

  الزامی  34  3 (2سازه های بتن آرمه  ) 3061213 42  الزامی  26  3 (1سازه های فوالدی ) 3061315 33

  الزامی  34-27  2 مهندسی پی  3061321 43  الزامی  25-26  3 (1سازه های بتن آرمه ) 3061312 34

  اختياری  نيمسال پنجم به بعد  2 ماشين آالت ساختمانی در راهسازی 3061702 44  الزامی  27-20  2 راهسازی  3061325 35

  الزامی  35-21  2 روسازی راه 3061327 45  الزامی  24 1 2 هيدروليک و آزمايشگاه 3061323 36

  اختياری  نيمسال چهارم به بعد  2 اقتصاد مهندسی 3061703 46  یالزام  27 1  آزمايشگاه مکانيک خاک 3061320 37

  اختياری  31 1 2 مهندسی آب و فاضالب و پروژه 3061704 47  الزامی  25 1  آزمايشگاه تکنولوژی بتن 3061305 38

  عمومی  15 1  2تربيت بدنی  3061116 48  عمومی    2 (2انديشه اسالمی ) 3061102 39
   2 17 جمع کل واحدهای نيمسال   3 17 حدهای نيمسالجمع کل وا

 نيمسال هشتم نيمسال هفتم

ف
دي

ر
 

 نام درس شماره درس
 واحد

 تاريخ امتحان نوع درس هم نياز پيش نياز

ف
دي

ر
 

 نام درس شماره درس
 واحد

 پيش نياز
هم 
 نياز

 نوع درس
تاريخ 
 عملی نظری عملی نظری امتحان

  2 ان تخصصیزب 3061705 49
نيمسال پنجم به 

 بعد
  3 آب های زيرزمينی  3061709 57  اختياری 

31 
  اختياری 

  الزامی  42-32 1  پروژه سازه های بتن آرمه 3061314 58  الزامی  32  3 اصول مهندسی باد و زلزله 3061331 50

  الزامی  41-32 1  های فوالدی پروژه سازه  3061317 59  اختياری  17  3 (2مقاومت مصالح ) 3061706 51

  الزامی  35 1  پروژه راه سازی 3061326 60  اختياری  42-41  2 اصول مهندسی پل 3061707 52

  اختياری  32-28  2 کاربرد کامپيوتر در مهندسی عمران 3061710 61  اختياری  36-27  2 اصول مهندسی سد 3061708 53

  اختياری  55  2 اصول مديريت ساخت 3061711 62  الزامی  42-41-13 1 1 انروش های اجرای ساختم 3061324 54

  اختياری  19-9  2 مهندسی سيستم ها 3061715 63  الزامی  13 5/0 5/0 متره و برآورد و پروژه  3061328 55

  اختياری  عدنيمسال هفتم به ب  2 مقررات ملی ساختمان 3061713 64  عمومی    2 انقالب اسالمی 3061104 56

  اختياری  27  2 روش های اجراء گود و سازه نگهبان 3061714 65 
  

   3 13 جمع کل واحدهای نيمسال   5/1 5/15 جمع کل واحدهای نيمسال


