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پشنیاز 
 یا(ھمنیاز)

تعداد  نوع
 واحد

 نام درس

 ایستایی(جبرانی) 3 نظری 

1مقاومت مصالح 3 نظری (ایستایی)  

طراحی معماری و  2 نظری 
 شھرسازی

 مقررات ملی  ساختمان 2 نظری 

آمار واحتماالت  2 نظری 
(جبرانی)مھندسی  

2ریاضی عمومی 3 نظری   

 تاریخ اسالم 2 نظری 

 انقالب اسالمی ایران 2 نظری 

 مجموع 19  

ھمنیاز( یا پیشنیاز  تعداد نوع (
 واحد

درس نام  

1مصالح مقاومت   مکانیک ساختمان 3 نظری 

 مکانیک خاک ومھندسی پی 3 نظری 

 مکانیک سیاالت وھیدرولیک 3 نظری ایستایی

طراحی معماری وشھر 
 سازی

ساختماناجزای  2 نظری  

 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان 2 نظری 

 اجرای سا ختمانھا با مصالح بنایی  2 نظری مقررات ملی ساختمان

 نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان 2 نظری 

 16پس از - ساعت 300
 واحد درسی

.1کارآموزی  1 نظری  

2اندیشھ  2 نظری   

 مجموع 20 نظری 

 یا پیشنیاز
)ھمنیاز(  

 تعداد نوع
 واحد

درس نام  

ساختمان ھای بتن  3 نظری مکانیک ساختمان
 آرمھ

ساختمان مکانیک  ساختمان ھای فوالدی 3 نظری 

(آمار واحتماالت 
 مھندسی) 

 اصول مدیریت ساخت 2 نظری

مکانیک خاک و 
پی *مھندسی   

 راھسازی وروسازی 3 نظری

برنامھ نویسی  3 نظری 
 کامپیوتر(جبرانی)

مکانیک سیاالت 
 وھیدرولیک

 اجرای سازه ھای آبی 2 نظری

1مقاومت مصالح روش ھای مرمت  2 نظری 
 ابنیھ 

 تفسیرموضوعی قرآن  2 نظری 

 مجموع 20  

 تعداد نوع پیشنیاز یا (ھمنیاز)
 واحد

درس نام  

-طراحی معماری و شھر سازی
 اصول مدیریت ساخت

 فناوری ھای نوین ساختمان 2 نظری

 ایمنی کارگاه 2 نظری اصول مدیریت ساخت
بتن آرمھ ساختمان ھای  اجرای سازھای بتنی 2 نظری 

آرمھ بتن ھای ساختمان -نظری 
 عملی

 قالب وقالب بندی  2

-مکانیک سیاالت وھیدرولیک
 آمار واحتماالت مھندسی

 ھیدرولوژی  2 نظری

آرمھ بتن ھای ساختمان  خرابیھا و دوام بتن 2 نظری 

روش ھای تعمیر  2 نظری مقررات ملی ساختمان
 ونگھداری ساختمان

 ساختمان -فوالدی ھای ساختمان
آرمھ بتن ھای  

آشنایی با زلزلھ و اثر آن  2 نظری
 بر سازه ھا

 محیط زیست  2 نظری 
آمار و -برنامھ نویسی کامپیوتر

 احتماالت مھندسی
 محاسبات عددی 2 نظری

)1(ورزش2تربیت بدنی  1 عملی   
بعد  -1کارآموزی-ساعت 300
واحد درسی 50از   

2کارآموزی 1   

22                                  مجموع  


