
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

---32-1تربیت بدنی عمومی

ریاضی پیش یا همزمان-348ریاضی عمومیپایه

----232مصالح ساختمانیاصلی

---48-1آزمایشگاه مصالح ساختمانیاصلی

----232زمین شناسی عمومیاصلی

---32-1کاربینیبازدید

----232دانش خانواده و جمعیتعمومی

----232ایمنی و بهداشت محیط کارمهارت مشترک

----232گزارش نویسیمهارت مشترک

----232شیمی عمومیپایه

---32-1آزمایشگاه شیمی عمومیپایه

----232فیزیک عمومیپایه

---48-1نقشه کشی و نقشه خوانی ساختمانیپایه

ریاضی عمومی-232مقاومت مصالحاصلی

ریاضی عمومی-232استاتیکاصلی

----232نقشه برداریاصلی

---48-1عملیات نقشه برداریاصلی

----1232اندیشه اسالمی عمومی

----232اصول سرپرستیمهارت مشترک

مصالح ساختمانی-116آشنایی با انواع میلگرد و کاربرد آنتخصصی

----232تکنولوژی بتنتخصصی

تکنولوژی بتن یا همزمان48-1آزمایشگاه تکنولوژی بتنتخصصی

مصالح ساختمانی48-1فرایند تولید سنگدانهتخصصی

---33248ماشین آالت ساختمانی و تولید بتنتخصصی

---33248کارگاه بررسی رفتار سازه های بتنیتخصصی

----232زبان تخصصیتخصصی

----348فارسی عمومیعمومی

----232کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطاتمهارت مشترک

مقاومت مصالح-232مکانیک خاکاصلی

تکنولوژی بتن21648استانداردهای بتن و کاربرد آنهاتخصصی

مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مصالح ساختمانی21632تکنولوژی سیمان و آزمایشگاهتخصصی

تکنولوژی بتن-232مواد افزودنی و کاربرد آنتخصصی

تکنولوژی بتن، آزمایشگاه تکنولوژی بتن-232طرح اختالط و عمل آوری بتنتخصصی

تکنولوژی بتن، آزمایشگاه تکنولوژی بتن48-1آزمایشگاه طرح اختالط بتنتخصصی

---21664آشنایی با روش های اجرای سازه های بتنیتخصصی

---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) )


