رشته :مهندسی عمران

مقطع :کارشناسی پیوسته

(ورودی94وبعدازآن)

محاسبات عددی
آمار و احتماالت مهندسي
مهندسي محيط زيست
مقاومت مصالح 1
ديناميک
مصالح ساختماني و آزمايشگاه
طراحي معماری و شهرسازی
تاريخ تحليلي صدر اسالم

2
2
2
3
3
2
2
2

معادالت ديفرانسیل و برنامه نويسی کامپیوتر

رياضي عمومي ()1
نيمسال دوم به بعد
استاتيک
استاتيک
زمين شناسي مهندسي
رسم فني و نقشه كشي ساختمان
ندارد

تحليل سازه ها 1
مکانيک خاک
مکانيک سياالت
تکنولوژی بتن
اصول مهندسي آب و فاضالب
مقاومت مصالح 2

3
3
3
2
3
3

مقاومت مصالح 1

مهندسي محيط زيست
مقاومت مصالح 1

انقالب اسالمي ايران

2

ندارد

نام درس

واحد

ترم اول

واحد

واحد

پیشنیاز/همنیاز

پیشنیاز/همنیاز

تحليل ساز ه ها 2
سازه های بتن آرمه 1
سازه های فوالدی 1
آزمايشگاه مکانيک خاک
آزمايشگاه تکنولوژی بتن

3
3
3
1
1

تحلیل سازه ها  1و محاسبات عددی
تحلیل سازه ها 1و مصالح ساختمانی و
آزمايشگاه

تحليل سازه ها 1
مکانيک خاک يا همزمان
تکنولوژی بتن

تحليل ساز ه ها2
سازه های بتن آرمه 1
سازه های فوالدی 1

مهندسي سيستم ها

2

رياضی عمومی 2و آمار و احتماالت مهندسی

راه سازی
هيدروليک
آزمايشگاه هيدروليک
تفسير موضوعي نهج البالغه

2
2
1
2

نقشه برداری  1و عملیات و مکانیک خاک

مکانيک سياالت
مکانيک سياالت
ندارد
پیشنیاز/همنیاز

ترم هفتم

نيمسال هفتم به بعد
نيمسال پنجم به بعد

زبان تخصصي

2

نيمسال پنجم به بعد

اصول مديريت ساخت
مقررات ملي ساختمان
اخالق اسالمي
تناقض دارد پيشنياز را نمي توان هم نيازكرد

2
2
2

مترو برآورد و پروژه

راه سازی
طراحی معماری و شهرسازی يا همزمان

ترم ششم

پروژه سازه های فوالدی
پروژه راه سازی
*متره و برآورد و پروژه
پروژه تخصصي
مباني  GISدر مهندسي عمران

1
1
1
3
2

تحلیل ساز ه ها 2و سازه های فوالدی 2

ترم هشتم

پروژه سازه های بتن آرمه

1

تحلیل ساز ه ها 2و سازه های بتن آرمه2

رياضي عمومي 2يا همزمان

مقاومت مصالح 1و زمین شناسی مهندسی

ديناميک
مصالح ساختمانی و آزمايشگاه

نام درس
اصول مهندسي زلزله و باد
سازه های بتن آرمه 2
سازه های فوالدی 2
مهندسي پي
روسازی راه
ماشين آالت ساختماني در
راهسازی
كاربرد كامپيوتر در مهندسي
عمران
ارزشهای دفاع مقدس
اقتصاد مهندسي
( کارآموزی )

3
3
2
2
2
2

نيمسال پنجم به بعد

2
2
2
1

تحلیل ساز ه ها 2و محاسبات عددی

ندارد
نيمسال چهارم به بعد
(تابستان سال سوم)
پیشنیاز/همنیاز

سازه های بتن آرمه و 1مکانیک خاک

راه

سازی و مصالح ساختمانی و
آزمايشگاه

نام درس

واحد

نام درس

ترم چهارم

ترم سوم

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

رياضي عمومي ()1
نيمسال دوم به بعد

واحد

ترم پنجم

واحد

انديشه اسالمي ()1

2

ندارد

رياضي عمومي ()1
نيمسال اول به بعد
رياضي عمومي ()1
فيزيک ( )1يا همزمان
انديشه اسالمي ()1
تربيت بدني ()1

واحد

واحد

رياضي عمومي ()1
فيزيک ( -)1حرارت و مکانيک
رسم فني و نقشه كشي ساختمان
فارسي
زبان خارجي
تربيت بدني ()1

3
3
2
3
3
1

ندارد
رياضي عمومي  1يا همزمان
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

رياضي عمومي 2
برنامه نويسي كامپيوتر
معادالت ديفرانسيل
استاتيک
زمين شناسي مهندسي
نقشه برداری  1و عمليات
آزمايشگاه فيزيک ()1
انديشه اسالمي ()2
تربيت بدني ()2

3
3
3
3
2
2
1
2
1

ترم دوم

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

نام درس

پیشنیاز/همنیاز

آز مقاومت  -بناهای آبي
روشهای اجرايي ساختمان
(چهار واحد از دروس فوق اخذ
گردد)

2

اصول مهندسي ترافيک

2

سازه های بنايي مقاوم در برابر زلزله

2

سازه چوبي

3

مکانیک خاک وهیدرولیک و آزمايشگاه

مقاومت مصالح 1

راه آهن

2

روسازی راه يا همزمان

تحلیل سازه 2سازه های فوالدی 2و سازه
های بتن آرمه 2و طراحی معماری و
شهرسازی

راه سازی و آمار و احتماالت مهندسی

تحلیل سازه 2

نيمسال هفتم به بعد ندارد
www.shomal.ac.ir
Telegram.me/Shomal_University_Official

حوزه معاونت آموزشی و
تحصی ت تکمیلی

