
 بجنورد             -اشراق عالی آموزش موسسه                                       

  عمران مهندسی کارشناسی رشته پیشنهادي ترمی توزیع

 

 ٧ از ١ صفحه

 

 

  

  ري :نکات ضرو

کل  تعداد  .1

 واحدهاي درسی که دانشجو باید اخذ نماید به شرح جدول ذیل است: 
 

  
  

         ف دروس توسطو می باشد و عدم رعایت آن باعث حذجرعایت پیشنیاز و همنیاز دروس و حداقل و حداکثر انتخاب واحد به عهده دانش .2
 آموزش و مدیرگروه می شود و توزیع ترمی صرفا جهت پیشنهاد ارائه می گردد.

 را انتخاب نمایند.  واحد 20حداکثر و  واحد 12حداقل دانشجویان می بایست  در هر ترم عادي  .3

          را  واحد 14و حداکثر   12حداقل ت  به حساب آمده و در ترم بعد می بایس "مشروط"شود  12دل دانشجو در ترم کمتر از عچنانچه م .4
 انتخاب نمایند البته این مورد شامل دانشجویان ترم آخر نمی شود. 

 شرط تایید مدیرگروه اخذ نماید.  هب واحد 24باشد در ترم بعد می تواند تا  17معدل دانشجو در ترم باالي چنانچه  .5

 خذ نماید. ا واحد 6در ترم تابستان حداکثر دانشجو می تواند  .6

 واحد اخذ نماید.  8تابستان آخر حداکثر واحد و در  6دانشجو می تواند در ترم تابستان حداکثر  .7

          همان در معدلگذشته  هاي ترمافتاده آینده آن درس را بگذراند، نمره  هايدر صورتی که دانشجو درسی را در ترمی مردود شود و در ترم .8
 .می گردد معدل کل بی تاثیر و در بوده و ترم تاثیر گذار 

   .می باشدسال  5حداکثر سنوات این دوره  .9

  

 

 

 

  

  جمع  اختیاري  الزامی  پایه  عمومی  نوع درس
  140  37  63  20  20  تعداد واحد
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 ٧ از ٢ صفحه

 

  1سال اول                                .......    ترم 

  پیشنیاز  تعداد واحد  نوع درس  نام درس
  عملی  نظري

  ) یا همزمان1ریاضی عمومی (    3  پایه  ) (حرارت و مکانیک)1فیزیک (
      3  پایه  )1ریاضی عمومی (

  -    2  الزامی  زمین شناسی مهندسی
  -  1  1  الزامی  رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

  عمومی  انقالب
8  

  
    عمومی  تربیت بدنی

  -  عمومی  تفسیر موضوعی 
    عمومی  فارسی

    18  جمع واحد
  

  2سال اول                                .......    ترم 

  پیشنیاز  حدتعداد وا  نوع درس  نام درس
  عملی  نظري

   )1ریاضی عمومی (    3  پایه  )2ریاضی عمومی (
  یا همزمان )2ریاضی عمومی (    3  پایه  معادالت دیفرانسیل

  )1ریاضی عمومی (    2  پایه  امار و احتماالت مهندسی
  )1ریاضی عمومی (    3  الزامی  استاتیک

  ساختمانرسم فنی و نقشه کشی     2  الزامی  طراحی معماري و شهرسازي
  ) یا همزمان1فیزیک (  1    پایه  ) (حرارت و مکانیک)1آزمایشگاه فیزیک (

  -  4  عمومی  عمومی
    18  جمع واحد

  

  3سال دوم                                .......    ترم 

  پیشنیاز  تعداد واحد  نوع درس  نام درس
  عملی  نظري

  ه بعدنیمسال دوم ب    3  پایه  برنامه نویسی کامپیوتر
  استاتیک    3  الزامی  )1مقاومت مصالح (

  استاتیک    3  الزامی  دینامیک 
  نیمسال دوم به بعد    2  الزامی  مهندسی محیط زیست 

  )1ریاضی عمومی (  1  1  الزامی  ) و عملیات 1نقشه برداري (
  زمین شناسی مهندسی  5/0  5/1  الزامی  مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 

  عمومی  2  عمومی  عمومی
    17  مع واحدج

  



 بجنورد             -اشراق عالی آموزش موسسه                                       

  عمران مهندسی کارشناسی رشته پیشنهادي ترمی توزیع

 

 ٧ از ٣ صفحه

 

  4سال دوم                                .......    ترم 

  پیشنیاز  تعداد واحد  نوع درس  نام درس
  عملی  نظري

  برنامه نویسی کامپیوتر -معادالت دیفرانسیل     2  پایه  محاسبات عددي 
  مکانیک خاك یا همزمان  1    الزامی  آزمایشگاه مکانیک خاك 

  )1مقاومت مصالح (    3  لزامیا  )1تحلیل سازه (
  )1مقاومت مصالح ( -زمین شناسی مهندسی     3  الزامی  مکانیک خاك 
  دینامیک    3  الزامی  مکانیک سیاالت
  مصالح ساختمانی و آزمایشگاه    2  الزامی  تکنولوژي بتن 

  -  3  اختیاري   2مقاومت 
  -  1  عمومی  عمومی

    18  جمع واحد
  

  5.......    ترم           سال سوم                      

  پیشنیاز  تعداد واحد  نوع درس  نام درس
  عملی  نظري

  ) 1تحلیل سازه (  -محاسبات عددي     3  الزامی  )2تحلیل سازه (
 تکنولوزي بتن  - )1(تحلیل سازه     3  الزامی  )1سازه هاي بتن آرمه (
  )1تحلیل سازه (    3  الزامی  )1سازه هاي فوالدي (

  مکانیک سیاالت   1  2  الزامی  آزمایشگاه  هیدرولیک و
  و عملیات   )1( نقشه برداري  -مکانیک خاك     2  الزامی  راهسازي

  تکنولوژي بتن   1    الزامی  آزمایشگاه تکنولوژي بتن
  -  3  عمومی  عمومی

    18  جمع واحد
  

  6سال سوم                                .......    ترم 

  پیشنیاز  د واحدتعدا  نوع درس  نام درس
  عملی  نظري

  )1سازه هاي بتن آرمه (    3  الزامی  )2(سازه هاي بتن آرمه 
  )1(سازه هاي فوالدي     2  الزامی  )2(سازه هاي فوالدي 
  )1سازه هاي بتن آرمه ( -مکانیک خاك     2  الزامی  مهندسی پی
  مصالح ساختمانی و آزمایشگاه   -راهسازي     2  الزامی  روسازي راه

  واحد 6  اختیاري  اي کوتاهسده
( به انتخاب گروه 

  آموزشی)
  

-  
    اختیاري  تکنولوژي و بازرسی جوش
    اختیاري  ماشین آالت ساختمانی

  -  2  عمومی  عمومی
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 ٧ از ٤ صفحه

 

    17  جمع واحد
  7سال چهارم                                .......    ترم 

  پیشنیاز  تعداد واحد  نوع درس  نام درس
  عملی  نظري

) 2سازه هاي فوالدي ( -) 2سازه هاي بتن آرمه (  1  1  الزامی  روش هاي اجرایی ساختمان
  طراحی معماري و شهرسازي

  )2سازه هاي بتن آرمه ( - ) 2تحلیل سازه (  1    الزامی  پروژه سازهاي بتن آرمه 
  )2سازه هاي فوالدي ( - ) 2تحلیل سازه (  1    الزامی  پروژه سازه هاي فوالدي 

  طراحی معماري و شهرسازي یا همزمان  5/0  5/0  الزامی  آورد و پروژه متره و بر
  واحد 12   الزامی -اختیاري  اصول مهندسی زلزله و باد

( به انتخاب گروه 
  آموزشی)

  

  2تحلیل سازه 
  راهسازي -امار و احتماالت مهندسی  اختیاري  مهندسی ترابري

  روسازي راه یا همزمان  اختیاري  راه آهن
  هیدرولوژي    اختیاري  )آبهاي زیرزمینی یا ( - مهندسی آب و فاضالب   

  نیمسال پنجم به بعد    اختیاري  زبان تخصصی
  -    عمومی  عمومی

    16  جمع واحد
  

  8سال چهارم                                .......    ترم 

  پیشنیاز  تعداد واحد  نوع درس  نام درس
  عملی  نظري

  راهسازي  1    الزامی  ي پروژه راهساز
  نیمسال پنجم به بعد  1    الزامی  کارآموزي

    اختیاري  مقررات ملی ساختمان
( به  واحد 16 

انتخاب گروه 
  آموزشی)

  

-  
    اختیاري  نرم افزار هاي عمران

    اختیاري  تاسیسات مکانیکی برقی
    اختیاري  بناهاي آبی 
    اختیاري  2مکانیک خاك 

    اختیاري  مبازرسی تعمیر و ترمی
    اختیاري  سازه بنایی مقاوم در برابر زلزله
    18  جمع واحد
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 ٧ از ٥ صفحه

 

  دروس عمومی

  پیشنیاز  تعداد واحد  نام درس
  عملی  نظري

  -    2+2  "مبانی نظري اسالم"درس از گروه درس  2
  -    2  "اخالق و تربیت اسالمی"درس از گروه درس  1

  -    2  "تاریخ تمدن اسالمی"درس از گروه درس  1
  -    2  "آشنایی با منابع اسالمی"درس از گروه درس  1

  -    2  "انقالب اسالمی"درس از گروه درس  1
  -    3  فارسی

  -    3  زبان خارجی
  -    2  دانش خانواده و جمعیت

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

  حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم می باشد. -4انسان در اسالم -3 )2اندیشه اسالمی ( -2) 1اندیشه اسالمی ( -1شامل دروس  نظري اسالمدرس مبانی گروه *
  عرفان عملی اسالم می باشد. -4آیین زندگی  -3اخالق اسالمی  -2فلسفه اخالق  -1ی شامل دروس اسالم اخالق و تربیتدرس گروه  *
  تاریخ امامت می باشد. -3تاریخ تحلیلی صدر اسالم  -2ی اسالم ی شامل دروس تاریخ فرهنگ و تمدناسالم مدنتاریخ تدرس گروه  *
  تفسیر موضوعی نهج البالغه می باشد. -2تفسیر موضوعی قرآن  -1شامل دروس  یاسالم آشنایی با منابعدرس گروه  *
 اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)      می باشد -3آشنایی با قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  -2 انقالب اسالمی ایران -1ی شامل دروس اسالم انقالبدرس گروه  *

  واحد از این جدول انتخاب شود) 15دروس اختیاري (حداقل 

  پیشنیاز  تعداد واحد  نام درس
  عملی  نظري

  کلیه گرایشهادروس اختیاري               
  فتم به بعدنیمسال ه    3  مقررات ملی ساختمان

  نرم افزارهاي مهندسی عمران    3  مقدمه اي بر مدل سازي و شبیه سازي
سیستمهاي مبتنی بر وب و پایگاهاي داده در مهندسی و 

  نیمسال ششم به بعد    3  مدیریت

  زمین شناسی مهندسی –) 1فیزیک ( –) 1ریاضی (    3  انرژي و توسعه پایدار
  مهندسی محیط زیست    3  مبانی اکولوژي

  متره و برآورد و پروژه    2  صول مدیریت ساختا
  نیمسال پنجم به بعد    2  زبان تخصصی
  نیمسال هفتم به بعد    3  پروژه تخصصی

  مکانیک سیاالت -رسم فنی و نقشه کشی ساختمان     2  تاسیسات مکانیکی و برقی
  محاسبات عددي –) 2تحلیل سازه (    2  نرم افزارهاي مهندسی عمران

  آمار و احتماالت مهندسی –) 2ریاضی (    2  مهندسی سیستمها
  نیمسال پنجم به بعد    2  در مهندسی عمران GISمبانی 
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 ٧ از ٦ صفحه

 

طراحی، ساخت و نگهداري سیستمهاي مهندسی عمران و 
  مهندسی محیط زیست    3  محیط زیست

  نیمسال چهارم به بعد    2  اقتصاد مهندسی
  مهندسی محیط زیست    3  شیمی عمومی

  سازهتیاري دروس اخ              
  )1مقاومت مصالح (    3  )2مقاومت مصالح (

  )1مقاومت مصالح (  1    آزمایشگاه مقاومت مصالح
  )1سازه هاي فوالدي (  1  1  تکنولوژي و بازرسی جوش و کارگاه

  )2تحلیل سازه (    3  اصول مهندسی زلزله و باد
  )1اي فوالدي (سازه ه -) 1سازه هاي بتن آرمه (    2  هابازرسی، تعمیر و ترمیم سازه

  )1سازه هاي فوالدي ( -) 1سازه هاي بتن آرمه (    2  اصول مهندسی پل
  )2تحلیل سازه (    2  سازه هاي بنایی مقاوم در برابر زلزله

  )2تحلیل سازه (    2  سازه هاي چوبی
  دروس اختیاري آب              

  هیدرولوژي مهندسی  1  2  مهندسی آب وفاضالب وپروژه
  مکانیک خاك - هیدرولیک و آزمایشگاه     3  بناهاي آبی

  هیدرولوژي مهندسی    3  آبهاي زیرزمینی
  شیمی عمومی    3  شیمی و میکروبیولوژي آب و فاضالب

  مکانیک سیاالت  1    آزمایشگاه مکانیک سیاالت
  مکانیک سیاالت  - آامار و احتماالت مهندسی     2  هیدرولوژي مهندسی
  مکانیک خاك - ایشگاه هیدرولیک و آزم    2  اصول مهندسی سد

  مهندسی محیط زیست    3  مهندسی آب وفاضالباصول 
  )2سازه هاي فوالدي ( -) 2سازه هاي بتن آرمه (    2  تصفیه فاضالب صنعتی

  مهندسی محیط زیست - هیدرولیک و آزمایشگاه     3  آلودگی هوا و روشهاي کنترل
  هیدرولوژي مهندسی  1  2  هیدرولوژي آماري و پروژه

  مکانیک سیاالت    2  ي آبیماشین ها
  مکانیک خاك    2  سدهاي کوتاه

  آبهاي زیرزمینی    2  مهندسی زهکشی
  دروس اختیاري خاك و راه              

  مکانیک خاك    2  )2مکانیک خاك (
  مهندسی پی    2  اصول مهندسی تونل

  مهندسی پی    2  تحقیقات محلی
  راهسازي -آمار و احتماالت مهندسی     2  اصول مهندسی ترافیک

  روسازي راه یا همزمان    2  راه آهن
  راهسازي -آمار و احتماالت مهندسی     2  مهندسی ترابري
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 ٧ از ٧ صفحه

 

  نیمسال پنجم به بعد    2  ماشین آالت ساختمانی در راهسازي
  روسازي راه  1    ه روسازياآزمایشگ

  ) و عملیات1نقشه برداري (    2  فتوگرامتري
  مهندسی ترابري    3  اصول مهندسی فرودگاه

 


