
 مجتمع آموزش عالی گناباد -برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران

نوع  تعداد واحد پیشنیاز

 درس

نوع  تعداد واحد پیشنیاز  نام درس

 درس

  نام درس

 نظری عملی نظری عملی

 اول سالیمن دوم سالیمن

و نقشه کشی  رسم فنی اصلی 1 1 -  استاتیک اصلی 3  1 عمومی ریاضی

 ساختمان

 

  1 عمومی ریاضی پایه 3  -  زمین شناسی مهندسی اصلی 2  سال اول به بعدنیم

  1فیزیک  پایه 3  یا همزمان 1ریاضی   2ریاضی عمومی  پایه 3  1 عمومی ریاضی

  فارسی عمومی عمومی 3  -  معادالت دیفرانسیل پایه 3  یا همزمان 2 عمومی ریاضی

  زبان خارجی عمومی 3  -  برنامه نویسی کامپیوتر پایه 3  به بعدنیم سال دوم 

  1تربیت بدنی  عمومی  1 -  1آزمایشگاه فیزیک  پایه  1 یا همزمان 1فیزیک 

  عمومی عمومی 2  -  (1)ورزش  2تربیت بدنی  عمومی  1 1تربیت بدنی 

        عمومی عمومی 2  -

 مجموع 15 2 17 مجموع 16 2 18

 سوم سالیمن چهارم سالیمن

  1مقاومت مصالح  اصلی 3  استاتیک  1 تحلیل سازه ها اصلی 3  1مقاومت مصالح 

  دینامیک اصلی 3  استاتیک  مکانیک خاک اصلی 3  زمین شناسی - 1مقاومت مصالح 

  و عملیات 1برداری نقشه  اصلی 1 1 1 عمومی ریاضی  مکانیک سیاالت اصلی 3  دینامیک

مقاومت مصالح  -ساختمانیمصالح 

1 

مصالح ساختمانی و  اصلی 1.5 0.5 زمین شناسی   تکنولوژی بتن اصلی 2 

 آزمایشگاه

 

  مهندسی محیط زیست اصلی 2  سال دوم به بعدنیم  طراحی معماری و شهرسازی اصلی 2  رسم فنی و نقشه کشی

  آمار و احتماالت مهندسی پایه 2  1 عمومی ریاضی  2مقاومت مصالح  ختیاریا 3  1مقاومت مصالح 

  محاسبات عددی پایه 2  برنامه نویسی -دیفرانسیلمعادالت   عمومی عمومی 2  -

  عمومی عمومی 2  -      

 مجموع 16.5 1.5 18 مجموع 18  

 سال پنجمیمن سال ششمیمن

سازه های بتن  - مکانیک خاک

 1آرمه 

محاسبات  - 1 تحلیل سازه ها  مهندسی پی اصلی 2 

 عددی

  2تحلیل سازه ها  اصلی 3 

  1سازه های بتن آرمه  اصلی 3  تکنولوژی بتن - 1 تحلیل سازه ها  2سازه های بتن آرمه  اصلی 3  1سازه های بتن آرمه 

  1سازه های فوالدی  اصلی 3  1 تحلیل سازه ها  2سازه های فوالدی  اصلی 2  1سازه های فوالدی 

  دورلیک و آزمایشگاهیه اصلی 2 1 مکانیک سیاالت  روسازی راه اصلی 2  ساختمانیمصالح  - سازیراه

  سازیراه اصلی 2  مکانیک خاک - 1برداری نقشه   اصول مهندسی زلزله وباد اصلی 3  2ها تحلیل سازه

  آزمایشگاه خاک )خانم ها( اصلی  1 مکانیک خاک  آزمایشگاه خاک )آقایان( اصلی  1 مکانیک خاک

بتن  تکنولوژی آزمایشگاه اصلی  1 تکنولوژی بتن

 )خانم ها(

بتن تکنولوژی آزمایشگاه  اصلی  1 تکنولوژی بتن 

 )آقایان(

 

مهندسی آب و فاضالب و  اختیاری 2 1 هیدرولوژی مهندسی

 پروژه

مکانیک  -آمار احتماالت مهندسی  

 سیاالت

  مهندسی درولوژیهی اختیاری 2 

  عمومی عمومی 2  -  عمومی عمومی 2  -

 مجموع 17 2 19 مجموع 16 2 18

 سال هفتمیمن سال هشتمیمن

  متره و برآورد و پروژه اصلی 0.5 0.5 طراحی معماری یا همزمان  روش های اجرایی ساختمان اصلی 1 1 طراحی معماری - 2بتن -2فوالد

تحلیل  - 2سازه های بتن آرمه 

 2سازه ها 

تحلیل سازه  - 2سازه های فوالدی   تن آرمهبپروژه سازه های  اصلی  1

 2ها 

  پروژه سازه های فوالدی اصلی  1

  سازیپروژه راه اصلی  1 سازیراه  کارآموزی اصلی  1 بعد از سال سوم

مکانیک  - رسم فنی و نقشه کشی

 سیاالت

تحلیل سازه ها  -محاسبات عددی   تاسیسات مکانیکی و برقی اختیاری 2 

2 

نرم افزار های مهندسی  اختیاری 2 

 عمران

 

ماشین آالت ساختمانی در  اختیاری 2  سال پنجم به بعدنیم

 سازیراه

  زبان تخصصی اختیاری 2  سال پنجمنیم 

های سازه - 2سازه های بتنی 

 2فوالدی

  بناهای آبی اختیاری 3  مکانیک خاک -هیدرولیک   اصول مهندسی پل اختیاری 2 

  مهندسی ترافیکل اصو اختیاری 2  سازیراه-آمار و احتماالت  مهندسی سیستم اختیاری 2  آمار و احتماالت - 2ریاضی 

  مقررات ملی ساختمان اختیاری 2  سال هفتم به بعدنیم  عمومی عمومی 2  -

  تکنولوژی و بازرسی جوش اختیاری 1 1 1سازه های فوالدی       

  اقتصاد مهندسی اختیاری 2  سال چهارم به بعدنیم      

 مجموع 13.5 2.5 18 مجموع 11 3 14

 

 

 واحد 31 :دروس اختیاری واحد 67 :دروس اصلی

 واحد 22 :دروس عمومی واحد 20 :دروس پایه

 واحد 140تعداد کل واحدهای درسی مهندسی عمران: 



 


