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 (1) 1تربیت بذوی 

 (3)زبان خاجی 

 (3) فارسی عمًمی

 (3)بروامٍ وًیسی کامپیًتر

 (3) 1ریاضی عمًمی 

 (2)رسم فىی ي وقشٍ کشی 

 (3) 1فیسیک عمًمی 

  (4 )درس عمًمیدي  

 

 (3)1مقايمت مصالح 

 پ: استاتیک

 (2)وقشٍ برداری ي عملیات

 1ریاضی پ: 

طراحی ي معماری ي 

( پ: رسم 2)شُرسازی 

 فىی

 (3)استاتیک 

 1پ: ریاضی 

 (2زمیه شىاسی مُىذسی)

 ویمسال ايل بٍ بعذپ: 

 (1) 1آزمایشگاٌ فیسیک 

 1پ: فیسیک 

 (3) معادالت دیفراوسیل
 یا َمسمان 2ریاضی پ: 

 (3) 2عمًمی ریاضی 

 1پ: ریاضی 

  (3)مکاویک سیاالت

 دیىامیکپ:

 (3)مکاویک خاک 

ي زمیه  1مقايمت مصالح پ:

 شىاسی

 (2)محاسبات عذدی

 پ:بروامٍ وًیسی ي معادالت 

 (2)مُىذسی محیط زیست

 بٍ بعذ 2پ: ویمسال 

مصالح ساختماوی ي 

( پ: زمیه 2آزمایشگاٌ)

 شىاسی مُىذسی

امار ي احتماالت 

 1ریاضی ( پ: 2)مُىذسی

 (3)دیىامیک
 پ:استاتیک

 (1)پريشٌ بته آرمٍ

 2ي بته  2تحلیل پ:

ريشُای اجرایی 

طراحی ي پ:  (2)ساختمان

 2فًالدی -2بته -معماری

 (3)2سازٌ َای بته آرمٍ 

 1بته پ:

 (3)2تحلیل سازٌ 

 يمحاسبات1تحلیلپ:

 عذدی

 (3) 1تحلیل سازٌ 

 1مقايمت مصالح پ:

 (2)اقتصاد مُىذسی 

 بٍ بعذ4ویمسالپ:)اختیاری(

 (2)تکىًلًشی بته

 آز.مصالح ساختماوی يپ:

 مقايمت مصالح آز. 

 1مقايمت پ:  (1))اختیاری(

 (1) 2تربیت بذوی 

 1پ:تربیت بذوی 

 (2)درس عمًمی 

 

 (3)1سازٌ َای فًالدی 

 1تحلیل پ:

 (3)1سازٌ َای بته آرمٍ 

 1تحلیل -بتهتکىًلًشی پ:

 2مقايمت مصالح 

 1پ:مقايمت )اختیاری((3)

 (2)سیستمُا مُىذسی

  آمار-2ریاضیپ:اختیاری()

 (1)تکىًلًشی بته  .آز

 تکىًلًشی بته پ:

 (3)آب ي فاضالب ي پريشٌ

 َیذريلًشیپ:)اختیاری(

اصًل مُىذسی زلسلٍ ي باد 

 2تحلیل ( پ:3)

 )اختیاری((2)زبان تخصصی

 بٍ بعذ 5ویمسال پ:

 (1) مترٌ ي برآيرد

یا  طراحی ي معماریپ: 

 َمسمان

مکاویک پ: (2)راَسازی 

 خاک ي وقشٍ برداری

 (3.)َیذريلیک ي آز

 مکاویک سیاالتپ:

   (1)مکاویک خاک .آز

 یا َمسمان مکاویک خاکپ:

 (2ساختمان )مقررات ملی 

 بٍ بعذ 7ویمسال پ: )اختیاری(

 (2)اصًل مُىذسی سذ

پ:مکاویک )اختیاری(

 َیذريلیک ي آز-خاک
 (2)راٌ ريسازی

مصالح  -راَسازی:پ

 ساختماوی ي آز.

 (2)مُىذسی پی

 1مکاویک خاک ي بته پ:

 )اختیاری( (2)مُىذسی پل

 1ي فًالدی  1بته پ:

  (2)سازٌ َای فًالدی

 1فًالدی پ:

 )اختیاری( (2)َیذريلًشی 

آمار ي -مکاویک سیاالتپ:

 احتماالت

 ياحذ 2درس عمًمی 

 (2)درس عمًمی (2)درس عمًمی 

 کاربرد کامپیًتر

 2)اختیاری(پ: تحلیلل (2)

 (2)درس عمًمی

 (1)پريشٌ راَسازی

 راَسازیپ: 

 (2)ماشیه آالت راَسازی

بٍ  5ویمسال پ:)اختیاری(

 بعذ

 (3)آبُای زیرزمیىی

 )اختیاری(

 َیذريلًشیپ:

 (2)مُىذسی ترافیک

 )اختیاری(

 امارراَسازی ي  پ:

  (2)اصًل مذیریت ساخت

 مترٌ ي برآيردپ:)اختیاری(

 (2)مُىذسی راٌ آَه

 ريسازیپ:)اختیاری(

 (1)پريشٌ سازٌ َای فًالدی

 2ي فًالدی  2تحلیل  پ:

 )اختیاری( (3)بىاَای آبی

-خاک مکاویکپ:

 َیذريلیک ي آز

 (2کارآمًزی)

 بٍ بعذ 5پ:ویمسال 

 (2)2مکاویک  خاک 

 مکاویک خاکپ:)اختیاری(

 (2مُىذسی تًول)

 )اختیاری(

 مُىذسی پیپ:
 (2) سازٌ َای بىایی

 2)اختیاری(پ: تحلیل 


