
عملینظری

-ایستایی30تخصصی1مقاومت مصالح 1
-20تخصصینحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان2
-20تخصصینحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان3
-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان20تخصصیطراحی معماری و شهرسازی4
--20تخصصی2اندیشه اسالمی 5
--20اختیاریمحیط زیست6
--20جبرانیزمین شناسی/آمار و احتماالت مهندسی7
معادل با مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن-20جبرانیمصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن8
رشته معماری1معادل با ایستایی -20جبرانیایستایی9
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عملینظری

-1ریاضی عمومی 30پایه2ریاضی عمومی 1
-برنامه نویسی کامپیوتر، آمار و احتماالت مهندسی20پایهمحاسبات عددی2
1معادل با تحلیل سازه ها 1مقاومت مصالح 30تخصصیمکانیک ساختمان3
معادل با مکانیک خاکزمین شناسی مهندسی30تخصصیمکانیک خاک و مهندسی پی4
معادل با مکانیک سیاالتایستایی30تخصصیمکانیک سیاالت و هیدرولیک5
معادل با اصول مدیریت ساخت آمار و احتماالت مهندسی20تخصصیاصول مدیریت ساخت 6
 واحدی3معادل با مقررات ملی -20تخصصیمقررات ملی ساختمان7
--20عمومیانقالب اسالمی ایران8
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عملینظری

1معادل با سازه های فوالدی مکانیک ساختمان30تخصصیساختمانهای فوالدی1
معادل با راهسازی و روسازیمکانیک خاک و مهندسی پی-مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن30تخصصیراهسازی و روسازی2
تابستان اولواحد30بعد از گذراندن 01تخصصی1کارآموزی 3

مقررات ملی ساختمان20تخصصیروشهای تعمیر و نگهداری ساختمان4
معادل با بازرسی،تعمیر و ترمیم سازه ها یا تعمیرو 

نگهدای ساختمان
1معادل با سازه های بتنی مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن- مکانیک ساختمان30تخصصیساختمانهای بتن آرمه5
 رشته معماری1معادل با عناصر و جزییات طراحی معماری و شهرسازی20تخصصیاجزاء ساختمان6
--20عمومیتاریخ اسالم7
معادل با سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزلهمقررات ملی ساختمان20اختیاریاجرای ساختمان با مصالح بنایی8
--20اختیاریدرس اختیاری9
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عملینظری

معادل با روش های اجراساختمانهای بتن آرمه20تخصصیاجرای سازه های بتنی1
-1کارآموزی 01تخصصی2کارآموزی2
-اصول مدیریت ساخت 20تخصصیایمنی کارگاه3
معادل با درس مرمت و ابنیه رشته معماریمصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن-1مقاومت مصالح 20تخصصیروش های مرمت ابنیه4
معادل با راه آهنراهسازی و روسازی20اختیاریراه آهن5
معادل با اصول مهندسی سدساختمانهای بتن آرمه20اختیاریاجرای سد های بتنی6
معادل با اصول مهندسی پلساختمانهای فوالدی-ساختمانهای بتن آرمه30اختیاریپلسازی7
معادل با هیدرولوژی مهندسیآمار و احتماالت مهندسی-مکانیک سیاالت و هیدرولیک20اختیاریهیدرولوژی8
---2عمومیتفسیر موضوعی قرآن9

--01عمومی2تربیت بدنی10
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توضیحاتپیش نیازنوع درسنام درسردیف

تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتورساختمانهای بتن آرمه20اختیاریقالب و قالب بندی1

تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاهساختمانهای فوالدی20اختیاریتکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه2

بناهای آبیمکانیک سیاالت و هیدرولیک20اختیاریاجرای سازه های آبی3

مهندسی آب و فاضالب و پروژهمحیط زیست20اختیاریتصفیه آب و فاضالب4

اصول مهندسی ترافیکراهسازی و روسازی30اختیاریعالئم و ایمنی راه5
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معادل با تاسیسات مکانیکی و برقی


