
جمععملینظري
دروس پایه--51-01351ریاضی عمومی 1

01-51-07351فیزیک 1 (حرارت و مکانیک)
دروس پایه--34-11234اقتصاد مهندسی

دروس عمومی--51-7351فارسی
دروس عمومی--51-8351زبان خارجی

دروس اصلی الزامی--202163248رسم فنی و نقشه کشی ساختمان
16

دروس پایه-34347-081آزمایشگاه فیزیک 1 (حرارت و مکانیک)
دروس پایه-5101-02351ریاضی عمومی 2

دروس پایه02-51-03351معادالت دیفرانسیل
دروس اصلی الزامی-3220-24232اصول و مبانی معماري و شهرسازي

دروس اصلی الزامی-4801-25348استاتیک
دروس اصلی الزامی32-37232زمین شناسی مهندسی

دروس عمومی---913232تربیت بدنی 1
دروس عمومی--32-1232معارف اسالمی 1

17

دروس پایه51-04351برنامه نویسی کامپیوتر
دروس پایه-3403-06234آمار و احتماالت مهندسی

دروس پایه34-10234مهندسی محیط زیست
دروس اصلی الزامی-21216324801نقشه برداري 1 و عملیات

دروس اصلی الزامی-4825-26348دینامیک
دروس اصلی الزامی-22224164037مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

دروس عمومی-9-1013232تربیت بدنی 2
دروس اصلی الزامی-4825-27348مقاومت مصالح 1

18

دروس پایه-03 و 3404-05234محاسبات عددي
دروس اصلی الزامی-22 و 23216324827تکنولوژي بتن و آزمایشگاه

دروس اصلی الزامی-4827-28348تحلیل سازه 1
دروس اصلی الزامی-26 و 27 و 4837-38348مکانیک خاك

دروس اصلی الزامی-4826-41348مکانیک سیاالت
دروس تخصصی-4827-51348مقاومت مصالح 2
دروس عمومی-321-2232معارف اسالمی 2

18

دروس اصلی الزامی-05 و 4828-29348تحلیل سازه 2
دروس اصلی الزامی-23 و 4838-31348سازه هاي بتن آرمه 1
دروس اصلی الزامی-4828-34348سازه هاي فوالدي 1

دروس اصلی الزامی-42332326441هیدرولیک و آزمایشگاه
دروس عمومی--32-3232اخالق و تربیت اسالمی

دروس اصلی الزامی21 و 37 و 3238-45232راهسازي
دروس تخصصی323845-50232ماشین آالت ساختمانی

18

دروس اصلی الزامی-4829-30348اصول مهندسی زلزله
دروس اصلی الزامی-4831-32348سازه هاي بتن آرمه 2
دروس اصلی الزامی-3234-35232سازه هاي فوالدي 2

دروس اصلی الزامی-38 و 3231-40232مهندسی پی
دروس اصلی الزامی-45 و 323248-461پروژه راهسازي

دروس اصلی الزامی-06 و 3241-43232هیدرولوژي مهندسی
دروس عمومی--32-4232انقالب اسالمی و ریشه هاي آن

دروس اصلی الزامی-22 و 3245-47232روسازي راه
دروس تخصصی-611323241آزمایشگاه مکانیک سیاالت

18

دروس اصلی الزامی-24 و 32 و 44216324835روش هاي اجرایی ساختمان
دروس تخصصی-38 و 4842-58348بناهاي آبی

دروس تخصصی-06 و 3245-67/69232اصول مهندسی ترافیک/ مهندسی ترابري
دروس اختیاري-32 و 3235-84232اصول مهندسی پل

دروس اختیاري-05 و 3229-87232کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران
دروس اصلی الزامی-32 و 323229-331پروژه بتن آرمه

دروس عمومی--32-5232تاریخ اسالم
دروس اصلی الزامی-35 و 323229-361پروژه سازه هاي فوالدي

دروس اختیاري-4810-93348اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب
18

دروس اصلی الزامی-4818162424متره و برآورد پروژه
دروس اختیاري-02 و 3206-89232مهندسی سیستم ها

دروس اختیاري-88216324824طراحی معماري
دروس اصلی الزامی-323238-391آزمایشگاه مکانیک خاك

دروس اختیاري-32 و 3235-82232ترمیم ساختمانها
دروس اختیاري-20 و 3241-90232تاسیسات مکانیکی و برقی

دروس تخصصی-57332326443مهندسی آب و فاضالب و پروژه
دروس عمومی--32-6232متون اسالمی

دروس عمومی--16-116-تنظیم خانواده و جمعیت
دروس اصلی الزامی492کارآموزي
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