
  پیشنهادی رشته عمران دانشگاه صنعتی قمترمیک و رت اچ

 ترم نام درس واحد نوع درس پیشنیاز

1ریاضی  3 علوم پایه الزامی ---  1 

یا همزمان 1ریاضی 1فیزیک  3 علوم پایه الزامی   1 

 1 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 2 تخصصی الزامی ---

 1 زبان انگلیسی عمومی 3 عمومی الزامی ---

مهندسی زمین شناسی 2 تخصصی الزامی نیمسال اول به بعد  1 

 1 فارسی 3 عمومی الزامی ---

یا همزمان 1فیزیک  1آزمایشگاه فیزیک  1 علوم پایه الزامی   1 

 1 تربیت بدنی 1 عمومی الزامی ---

  جمع 18  

     

1ریاضی  2ریاضی 3 علوم پایه الزامی   2 

یا همزمان 2ریاضی  الزامی علوم پایه   2 معادالت دیفرانسیل 3 

1ریاضی  2 استاتیک 3 تخصصی الزامی 

 2 مهندسی محیط زیست 2 تخصصی الزامی نیمسا دوم به بعد

 2 طراحی معماری و شهرسازی 2 تخصصی الزامی رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

1ریاضی   2 نقشه برداری و عملیات 2 تخصصی الزامی 

1ورزش  1 عمومی الزامی تربیت بدنی  2 

 2 یکی از دروس معارف 2  

  جمع 18  

     

     

 3 دینامیک 3 تخصصی الزامی استاتیک

1مقاومت مصالح  3 تخصصی الزامی استاتیک  3 

 3 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 2 تخصصی الزامی زمین شناسی مهندسی

 3 برنامه نویسی کامپیوتر 3 علوم پایه الزامی نیمسال دوم به بعد

1ریاضی   3 آمار و احتماالت مهندسی 2 علوم پایه الزامی 

 3 یکی از دروس اختیاری: 3 تخصصی اختیاری 

  مبانی اکولوژی تخصصی اختیاری مهندسی محیط زیست

طراحی، ساخت و نگهداری  تخصصی اختیاری مهندسی محیط زیست

سیستم های مهندسی عمران و 

 محیط زیست

 



از دروس معارفیکی  2 عمومی الزامی   3 

  جمع 18  

     

 4 مکانیک سیاالت 3 تخصصی الزامی دینامیک

1مقاومت مصالح 1تحلیل سازه ها  3 تخصصی الزامی   4 

زمین شناسی مهندسی -1مقاومت مصالح  1مکانیک خاک 3 تخصصی الزامی   4 

 4 تکنولوژی بتن 2 تخصصی الزامی مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

برنامه نویسی کامپیوتر –معادالت دیفرانسیل   4 محاسبات عددی 2 علوم پایه الزامی 

 4 یکی از دروس اختیاری: 3 تخصصی اختیاری 1

1فیزیک  – 1ریاضی  –زمین شناسی مهندسی  توسعه پایدارو انرژی  تخصصی اختیاری    

  اصول مهندسی آب و فاضالب تخصصی اختیاری مهندسی محیط زیست

 4 دانش خانواده و جمعیت 2 عمومی الزامی 

  جمع 18  

     

و آزمایشگاه هیدرولیک 3 تخصصی الزامی مکانیک سیاالت  5 

محاسبات عددی – 1تحلیل سازه ها  2تحلیل سازه ها 3 تخصصی الزامی   5 

1تحلیل سازه ها  1سازه های فوالدی 3 تخصصی الزامی   5 

تکولوژی بتن – 1تحلیل سازه ها 1سازه های بتن آرمه 3 تخصصی الزامی   5 

 5 آزمایشگاه تکنولوژی بتن 1 تخصصی الزامی تکنولوژی بتن

یا همزمان 1مکانیک خاک  5 آزمایشگاه مکانیک خاک 1 تخصصی الزامی 

1مکانیک خاک –نقشه برداری و عملیات   5 راهسازی 2 تخصصی الزامی 

 5 یکی از دروس اختیاری: 2 تخصصی اختیاری 

  زبان تخصصی تخصصی اختیاری نیمسال پنجم به بعد

  مبانیGISدر مهندسی عمران تخصصی اختیاری نیمسال پنجم به بعد

1مکانیک خاک  2مکانیک خاک  تخصصی اختیاری    

 5 یکی از دروس معارف 2 عمومی الزامی 

  جمع 20  

     

2تحلیل سازه ها  باداصول مهندسی زلزله و  3 تخصصی الزامی   6 

)سازه های بتن آرمه و فوالدی  –طراحی معماری و شهرسازی 

یا همزمان ( 2  

 6 متره و برآورد پروژه 1 تخصصی الزامی

1سازه ها فوالدی  2سازه های فوالدی  2 تخصصی الزامی   6 



1سازه ها بتن آمه  2سازه های بتن آرمه  3 تخصصی الزامی   6 

مکانیک خاک – 1ازه ها بتن آرمه س  6 مهندسی پی 2 تخصصی الزامی 

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه –راهسازی   6 روسازی 2 تخصصی الزامی 

 6 پروژه راهسازی 1 تخصصی الزامی راهسازی

محاسبات عددی- 2تحلیل سازه ها کاربرد کامپیوتر در مهندسی  2 تخصصی اختیاری 

 عمران

6 

آمار و احتماالت مهندسی –مکانیک سیاالت  اختیاریتخصصی    6 هیدرولوژی مهندسی 2 

 6 یکی از دروس معارف 2 عمومی الزامی 

  جمع 20  

     

 ترم تابستان:   

 کارآموزی 1 تخصصی الزامی نیمسال پنجم به بعد

     

سازه های بتن آرمه و فوالدی –طراحی معماری و شهرسازی 

2 

 7 روش های اجرا ساختمان 2 تخصصی الزامی

به بعدنیمسال هفتم   7 مقررات ملی ساختمان 2 تخصصی اختیاری 

واحد از دروس اختیاری: 9اخذ  9 تخصصی اختیاری   7 

2تحلیل سازه ها  سازه های بنایی مقاوم در برابر  تخصصی اختیاری 

واحد( 2) زلزله  

 

 مهندسی آب و فاضالب و پروژه تخصصی اختیاری هیدرولوژی مهندسی

واحد( 3)  

 

اختیاری تخصصی مهندسی پی روش های اجرا گود و سازه  

واحد( 2) نگهبان  

 

1مکانیک خاک –هیدرولیک و آزمایشگاه  واحد( 3) بنا های آبی تخصصی اختیاری    

هیدرولیک و آزمایشگاه –مهندسی محیط زیست   آلودگی هوا و روش های کنترل تخصصی اختیاری 

واحد( 3)  

 

آمار و احتماالت مهندسی –راهسازی  اختیاری تخصصی  واحد( 2اصول مهندسی ترافیک )    

ماشین آالت ساختمانی در  تخصصی اختیاری نیمسال پنجم به بعد

واحد( 2راهسازی )  

 

واحد( 2راه آهن ) تخصصی اختیاری روسازی راه یا همزمان   

آمار و احتماالت مهندسی –راهسازی  واحد( 2مهندسی ترابری ) تخصصی اختیاری    

هیدرولیک مکانیک خاک و واحد(  2اصول مهندسی سد ) تخصصی اختیاری    

 7 یکی از دروس معارف 2 عمومی الزامی 

  جمع 15  

     



2سازه های فوالدی  – 2تحلیل سازه ها   8 پروژه سازه های فوالدی 1 تخصصی الزامی 

2سازه های بتن آرمه  – 2تحلیل سازه ها  آرمهپروژه سازه های بتن  1 تخصصی الزامی   8 

 8 واحد از دروس اختیاری 8اخذ  8  

  واحد( 2) اصول مدیریت ساخت تخصصی اختیاری متره و برآورد پروژه

و تعمیر و ترمیم  نگهداری تخصصی اختیاری 2سازه های بتن آرمه و فوالدی 

 واحد( 2) ها ساختمان

 

  واحد( 2) اصول مهندسی تونل تخصصی اختیاری مهندسی پی

کاربرد کامپیوتر در مهندسی  تخصصی اختیاری پیمهندسی 

 واحد( 2ژئوتکنیک )

 

  واحد( 3اصول مهندسی پل ) تخصصی اختیاری 2سازه های بتن آرمه  – 2سازه های فوالدی 

  واحد( 3آبهای زیرزمینی ) تخصصی اختیاری هیدرولوژی مهندسی

  واحد( 3) اصول مهندسی فرودگاه تخصصی اختیاری مهندسی ترایری

 8 یکی از دروس معارف 2 عمومی الزامی 

  جمع 12  

 

واحد تخصصی  67 –پایه الزامی واحد علوم  20 – الزامی واحد عمومی 22واحد ) 140تعداد کل واحد ها 

واحد اختیاری( 31 –الزامی   


