
       
  

     
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  

  

  )واحد 22( جدول دروس عمومی

  مالحظات  پیشنیاز  واحد  نام درس  کد درس  کنترل

تمامی   --   3  فارسی  025-11-16  

دورس 

انتخاب 

  شود

  --   3  خارجیزبان   023-11-16  

  --   1  1تربیت بدنی   015-11-16  

  16-11-015  1  2 تربیت بدنی  016-11-16  

یک درس   --   2  ه و جمعیتدانش خانواد  031-11-16  

  --   1  تنظیم خانواده و جمعیت  16-11-019    انتخاب شود

  --   2  1اندیشه اسالمی  005-11-16  

دو درس 

انتخاب 

  شود

  16-11-005  2  2 اندیشه اسالمی  006-11-16  

  --   2  انسان در اسالم  008-11-16  

  020-11-16  
حقوق اجتماعی و سیاسی در 

  اسالم
2   --  

  --   2  فلسفه اخالق  001-11-16  
یک درس 

انتخاب 

  شود

  --   2  اسالمی و تربیت اخالق  004-11-16  

  --   2  آیین زندگی  003-11-16  

  --   2  عرفان عملی در اسالم  024-11-16  

یک درس     2  انقالب اسالمی ایران  009-11-16  

انتخاب 

  شود

    2  آشنایی با قانون اساسی  002-11-16  

    2  ی امام خمینیاندیشۀ سیاس  007-11-16  

  --   2  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  013-11-16  
یک درس 

انتخاب 

  شود

  --   2  تاریخ امامت  011-11-16  

  014-11-16  
تاریخ تمدن و فرهنگ اسالم 

  و ایران
2   --  

یک درس   --   2  تفسیر موضوعی قرآن  017-11-16  

  --   2  تفسیر موضوعی نهج البالغه  16-11-018    انتخاب شود

    وع واحدهاي گذرانده شده عمومیمجم
  

  )واحد 20( جدول دروس پایه

  پیشنیاز  واحد  نام درس  کد درس  کنترل

  - -  3  1ریاضی عمومی   001-02-09  

  یا همزمان 09-02-001  3  1فیزیک   002-02-09  

  09-02-001  3  2ریاضی عمومی   003-02-09  

  یا همزمان 09-02-003  3  معادالت دیفرانسیل  005-02-09  

  نیمسال دوم به بعد  3  برنامه نویسی کامپیوتر  006-02-09  

  09-02-006 و 09-02-005  2  محاسبات عددي  007-02-09  

  یا همزمان 09-02-002  1  1فیزیک آزمایشگاه   008-02-09  

  09-02-001  2  آمارو احتماالت مهندسی  011-02-09  

    پایه مجموع واحدهاي گذرانده شده

  

  

  

  

  

  
  

 
  )واحد 67( لی و تخصصیجدول دروس اص

  پیشنیاز  واحد  نام درس  کد درس  کنترل

  --   2  کشی ساختمان رسم فنی و نقشه  001-06-09  

  نیمسال اول به بعد  2  زمین شناسی مهندسی  002-06-09  

  --   2  مهندسی محیط زیست  003-06-09  

  09-02-001  3  استاتیک  004-06-09  

  09-06-002  2  مصالح ساختمانی وآزمایشگاه  005-06-09  

  09-02-001  2  و عملیات 1نقشه برداري   006-06-09  

  09-06-004  3  1مقاومت مصالح   007-06-09  

  09-06-011  1  آزمایشگاه تکنولوژي بتن  008-06-09  

  09-06-001  2  طراحی معماري و شهرسازي  009-06-09  

  09-06-004  3  دینامیک  010-06-09  

  09-06-005  2  تکنولوژي بتن  011-06-09  

  09-06-007  3  1تحلیل سازه   012-06-09  

  یا همزمان 09-06-020  1  آزمایشگاه مکانیک خاك  015-06-09  

  09-02-007و  09-06-012  3  2تحلیل سازه   016-06-09  

  09-06-012  3  1سازه هاي فوالدي   017-06-09  

  09-06-012و  09-06-011  3  1سازه هاي بتن آرمه   018-06-09  

  09-06-020و  09-06-006  2  هسازيرا  019-06-09  

  09-06-007و  09-06-002  3  مکانیک خاك  020-06-09  

  نیمسال پنجم به بعد  1  کارآموزي  021-06-09  

  09-06-018  3  2سازه هاي بتن آرمه   022-06-09  

  09-06-010  3  مکانیک سیاالت  023-06-09  

  09-06-023  3  هیدرولیک و آزمایشگاه  024-06-09  

  09-06-017  2  2سازه هاي فوالدي   025-06-09  

  09-06-020و  09-06-018  2  مهندسی پی  026-06-09  

  09-06-019  1  پروژه راهسازي  027-06-09  

  09-06-019و  09-06-005  2  روسازي راه  028-06-09  

  یا همزمان 09-06-009  1  متره و برآورد پروژه  029-06-09  

  09-06-016  3  اصول مهندسی باد و زلزله  030-06-09  

  09-06-022و  09-06-016  1  پروژه سازه هاي بتن آرمه  040-06-09  

  09-06-025و  09-06-016  1  پروژه سازه هاي فوالدي  041-06-09  

  2  روش هاي اجرایی ساختمان  042-06-09  
009-06-09 ، 022 -06 -09 

  09-06-025و 

    مجموع واحدهاي گذرانده شده تخصصی
  

  

  

  

  

  
  ي فنی مهندسیهدانشکد

  گروه عمران

 

  صفحه دو –عمران در مقطع کارشناسی  یي مهندسرشته فرم تطبیق واحد

  :شماره دانشجویی:                                                نام و نام خانوادگی



  
  )واحد 33(دروس اختیاري  جدول

  پیشنیاز  واحد  نام درس  کد درس  کنترل

  دروس اختیاري در کلیه گرایشها

  سال هفتم به بعدمنی  2  مقررات ملی ساختمان    

    
سازي و  اي به مدل مقدمه

  سازي شبیه
3  036-06-09  

    

هاي مبتنی بر وب و  سیستم

پایگاههاي داده در مهندسی 

  و مدیریت

  نیمسال ششم به بعد  3

  3  انرژي و توسعه پایدار    
001-02-09 ، 002 -02 -09 

  09-06-002و 

  09-06-003  3  مبانی اکولوژي    

  09-06-029  2  اصول مدیریت ساخت  053-06-09  

  نیمسال پنجم به بعد  2  زبان تخصصی  014-06-09  

  نیمسال هفتم به بعد  3  پروژه تخصصی    

  09-06-023و  09-06-001  2  تاسیسات مکانیکی و برقی    

  036-06-09  
کاربرد کامپیوتر در مهندسی 

  عمران
  09-06-016و  007-02-09  2

  09-02-003و  09-02-011  2  مهندسی سیستمها  037-06-09  

  نیمسال پنجم به بعد    در مهندسی عمران GISمبانی     

  049-06-09  

طراحی، ساخت و نگهداري 

هاي مهندسی عمران و  سیستم

  ستمحیط زی

3  003-06-09  

  نیمسال چهارم به بعد  2  اقتصاد مهندسی  038-06-09  

  --   3  شیمی عمومی  048-06-09  

  دروس اختیاري خاك و راه

  09-06-020  2  2مکانیک خاك   052-06-09  

  09-06-026  2  اصول مهندسی تونل    

  09-06-026  2  تحقیقات محلی    

    2  خاك مسلح و روشهاي اجراء آن    

    
مپیوتر در مهندسی کاربردکا

  ژئوتکنیک
2    

  045-06-09  
روشهاي اجراء گود و سازه 

  نگهبان
2    

  09-06-019و  09-02-011  2  اصول مهندسی ترافیک  032-06-09  

  یا همزمان 09-06-028  2  راه آهن  039-06-09  

  09-06-019و  09-02-011  2  مهندسی ترابري  033-06-09  

  050-06-09  
 الت ساختمانی درآماشین 

  راهسازي
  نیمسال پنجم به بعد  2

  09-06-028  1  آزمایشگاه روسازي    

  09-06-006  2  فتوگرامتري    

  09-06-033  3  اصول مهندسی فرودگاه    

  اي بخشنامهوس اختیاري د

  --   2  آشنایی با ارزشهاي دفاع مقدس  016-16-16  

  

  

  

  
  

  )واحد 33(ادامه جدول دروس اختیاري 

  پیشنیاز  واحد  نام درس  کد درس  کنترل

  دروس اختیاري سازه

  09-06-007  3  2مقاومت مصالح   013-06-09  

  09-06-007  1  آزمایشگاه مقاومت مصالح   051-06-09  

  043-06-09  
تکنولوژي و بازرسی جوش و 

  کارگاه
2  017-06-09  

  09-06-025و  09-06-022  2  ها نگهداري، تعمیر و ترمیم سازه    

  09-06-025و  09-06-022  2  هندسی پلاصول م    

  046-06-09  
هاي بنائی مقاوم در  سازه

  برابر زلزله
2  016-06-09  

  09-06-016  2  هاي چوبی سازه    

  دروس اختیاري آب

  09-06-044  3  مهندسی آب و فاضالب و پروژه    

  09-06-024و  09-06-020  3  بناهاي آبی    

  09-06-044  3  هاي زیرزمینی آب  031-06-09  

    
شیمی و میکروبیولوژي آب و 

  فاضالب
3  048-06-09  

  09-06-023  1  آزمایشگاه مکانیک سیاالت  034-06-09  

  09-06-023و  09-02-011  2  هیدرولوژي مهندسی  044-06-09  

  09-06-024و  09-06-020    اصول مهندسی سد    

  09-06-003  3  اصول مهندسی آب و فاضالب  047-06-09  

  3  صنعتیتصفیه فاضالب     
022-06-09 ، 025 -06 -09 

  09-06-024و 

  09-06-024و  09-06-003  3  آلودگی هوا و روش هاي کنترل    

  09-06-044  3  ي آماري و پروژهژهیدرولو    

  09-06-023  2  آبی يها ماشین    

  09-06-020  2  سدهاي کوتاه    

  09-06-031  3  مهندسی زهکشی    

    مجموع واحدهاي گذرانده شده اختیاري
  

 
 
 

  مدیر محترم خدمات آموزشی دانشگاه

   ……………………سرکار خانم /  قايجناب آ بدین وسیله به استحضار می رساند

واحد، مطابق با  ……… با گذراندن …………………… به شمارة دانشجویی

از مقطع   ………………، در تاریخ عمرانسرفصل دروس رشتۀ مهندسی 

  .کارشناسی این رشته فارغ التحصیل شده اند

  

  مدیر گروهامضاي                    استاد راهنماامضاي 

  
  

  همهر و امضاي رئیس دانشکد

  

  صفحه دو –عمران در مقطع کارشناسی  یي مهندسرشته فرم تطبیق واحد

  :شماره دانشجویی:                                                نام و نام خانوادگی


