
هم نیاز/ دروس پیش نیاز ساعت عملیساعت نظریجمع واحدنام درسنوع درسترم بندی

----232ریاضی پیشجبرانی

----232فیزیک پیشجبرانی

----232اخالق اسالمی/ آشنایی با دفاع مقدس عمومی

----348زبان خارجیعمومی

----232ریاضی عمومیپایه

----348فیزیک مکانیکپایه

---96-2مبانی کامپیوتر و برنامه نویسیپایه

---48-1رسم فنی و نقشه کشی ساختمانپایه

----232شناخت مواد و مصالح ساختمانیاصلی

---32-1کاربینیبازدید

---32-1تربیت بدنی عمومی

----232مهارت ها و قوانین کسب و کارمهارت مشترک

-232ایمنی و بهداشت محیط کارمهارت مشترک

فیزیک مکانیک-232استاتیکاصلی

ریاضی عمومی64-2نقشه برداریاصلی

---64-2آزمایشگاه جوشکاریاصلی

ریاضی عمومی-232زبان فنیتخصصی

----232متره و برآوردتخصصی

----232روش های اجرایی ساختمانتخصصی

----348فارسیعمومی

----232اصول سرپرستیمهارت مشترک

استاتیک-232مقاومت مصالحاصلی

شناخت مواد و مصالح ساختمانی-232تکنولوژی بتناصلی

---32-1آزمایشگاه تکنولوژی بتناصلی

---48-1نرم افزارهای کاربردی متره و برآوردتخصصی

استاتیک-232سازه های فلزیتخصصی

استاتیک-232سازه های بتنیتخصصی

فیزیک مکانیک-232مکانیک خاکتخصصی

متره و برآورد-232آنالیز بهاءتخصصی

----232دانش خانواده و جمعیتعمومی

----1232اندیشه اسالمی عمومی

----232مبانی کنترل کیفیتمهارت مشترک

----232آیین نامه ها و مقررات ملسی ساختماناصلی

----232تعمیر و نگداری ساختماناصلی

سازه های بتنی64-2پروژه سازه های بتنیتخصصی

سازه های فلزی64-2پروژه سازه های فلزیتخصصی

----348امور پیمان هاتخصصی

---240-12کارورزی 1کار در محیط پایان نیمسال دوم

1کارورزی 240-22کارورزی 2کار در محیط پایان دوره

نکته اول 

نکته دوم 

نکته سوم 

نکته چهارم

(دروسی که دارای واحد عملی باشند، اخذ این دروس بصورت معرفی به استاد مجاز نمی باشد)

( واحد همراه با کارورزی می باشد14 در نیمسال عادی، دانشجو فقط مجاز به اخذ 2 و 1در صورت انتخاب دروس کارورزی  )                   
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رعایت پیش نیاز و هم نیاز به عهده دانشجو بوده و عدم رعایت آن موجب حذف دروس مربوطه  شده و عواقب آن با شخص دانشجو می باشد) )

در صورتیکه دانشجو درسی که پیش نیازش را یک بار افتاده باشد می تواند آن درس را با پیش نیازش که قبال افتاده است همزمان به صورت هم نیاز اخذ نماید) )


