
 عمرانبرنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی مهندسی 

 
 ًیوسبل اٍل  ًیوسبل دٍم  ًیوسبل سَم  ًیوسبل چْبرم  ًیوسبل پٌجن  ًیوسبل ششن  ًیوسبل ّفتن  ًیوسبل ّشتن

 1ریبضی عوَهی   2ریبضی عوَهی   آهبر ٍ احتوبل هٌْدسی  ّیدرٍلَصی هٌْدسی  ّیدرٍلیک  هٌْدسی هحیط سیست    هٌْدسی آة ٍ فبضالة

 (70001)ـ  4  (70002)ـ  4  (70048)ـ  3  (73009)ـ  2  (73016)ـ  3  )(ـ  3    )(ـ  3

   70001: پیش ًیبس  70001: پیش ًیبس  70048: پیش ًیبس  73010: پیش ًیبس  73017: ّن ًیبس    هٌْدسی سیست: پیش ًیبس
               

 1فیشیک   2فیشیک   هعبدالت دیفزاًسیل  1تئَری سبسُ   2تئَری سبسُ   هٌْدسی پی    

 (70003)ـ  3  (70005)ـ  3  (70043)ـ  3  (73011)ـ  3  (73016)ـ  2  )(ـ  3    

    
  73021: پیش ًیبس

 73022: ّن ًیبس
  73011: پیش ًیبس 

 73005: پیش ًیبس

 73006:ّن ًیبس
   1فیشیک   70002: پیش ًیبس 

               

 1شیوی عوَهی   1آس شیوی   هکبًیک جبهدات  هکبًیک سیبالت  هکبًیک خبک  آس هکبًیک خبک  رٍسبسی راُ ٍ آس  هدیزیت پزٍصُ ٍ سبخت

 (70007)ـ  3  (70042)ـ  1  (73005)ـ  3  (73010)ـ  3  (73021)ـ  3  )(ـ  1  )(ـ  3  )(ـ  3

 : ّن ًیبس

 رٍشْبی سبخت
  73021: یبسپیش ً  73021: پیش ًیبس 

  73010: پیش ًیبس

73007  ٍ73005  
 73001: پیش ًیبس

 73005:ّوٌیبس
   70007: ّن ًیبس  73001: پیش ًیبس 

               

 عوزاىکشی قشِ ً  ٍعولیبت1ًقشِ بزداری  سهیي شٌبسی  طزاحی هعوبری  ببرگذاری  هٌْدسی راُ ٍ تزافیک  رٍشْبی سبخت  پزٍصُ راُ

 (73003)ـ  2  (73004)ـ  2  (73007)ـ  2  (73012)ـ  2  (73020)ـ  1  )(ـ  3  ()ـ  3  )(ـ  1

     73005: ّن ًیبس  73003: پیش ًیبس  73011: پیش ًیبس  73021ٍ 73004:پیش ًیبس  73021: پیش ًیبس  هٌْدسی راُ: پیش ًیبس
               

 سببى خبرجی  استبتیک  دیٌبهیک  هحبسببت عددی  1بی فَالدی طزح سبسُ ّ  2طزح سبسُ ّبی فَالدی   پزٍصُ فَالد  

 (70016)ـ  3  (73001)ـ  3  (73006)ـ  3  (73008)ـ  3  (73018)ـ  3  )(ـ  2  )(ـ  1  

  73018: پیش ًیبس  2طزح سبسُ فَالد: پیش ًیبس  
 73011: پیش ًیبس

 73020: ّن ًیبس
   70003ٍ70001:ًیبسپیش   73001: پیش ًیبس  70009: پیش ًیبس 

               

  1طزح سبسُ ّبی بتٌی   2طزح سبسُ ّبی بتٌی   پزٍصُ بتي  
هصبلح سبختوبًی ٍ 

 تکٌَلَصی بتي ٍ آس
 ادبیبت فبرسی  کبرگبُ عوَهی  بزًبهِ سبسی کبهپیَتز 

 (70015)ـ  3  (70041)ـ  1  (70009)ـ  3  (73002)ـ  3  (73022)ـ  3  )(ـ  2  )(ـ  1  

  73022: پیش ًیبس  2طزح سبسُ بتٌی: پیش ًیبس  
 73002ٍ73011: پیش ًیبس

 73020: ّن ًیبس
       73005: پیش ًیبس 

               

 1تزبیت بدًی   2تزبیت بدًی     درس عوَهی  درس عوَهی  درس عوَهی  درس عوَهی  درس عوَهی

 (70051)ـ  1  (70052)ـ  1            

   70051: پیش ًیبس            
               

 1آس فیشیک       آس جبهدات  آس ّیدرٍلیک  درس اختیبری  درس اختیبری  درس اختیبری

 (70004)ـ  1      (73015)ـ  1  (73017)ـ  1      

      کبرآهَسی
 73010پیش ًیبس 

 73016: ّن ًیبس
 (70003: )ّن ًیبس      73005: پیش ًیبس 

 


