
یف
نوع درسکد درسنام کامل درسرد

تعداد 
نظرواحد
ي

واحد 
جمع واحدعملی

درس پیشنیاز (درس همنیاز)

3-3پایه2ریاضی عمومی 1
2-2پایهمحاسبات عددي3
2-2تخصصیطراحی معماري و شهرسازي2
2-2تخصصیمقررات ملی ساختمان3
3-3صصیتخمکانیک خاك و مهندسی پی4
2-2تخصصیاصول مدیریت ساخت5
(مکانیک خاك و مهندسی پی)3-3تخصصیراه سازي و روسازي7
3-3تخصصی1مقاومت مصالح 1
3-3تخصصیمکانیک سیاالت و هیدرولیک2
طراحی معماري و شهرسازي2-2تخصصیاجزاء ساختمان4
2-2تخصصینیکی ساختمانینحوه اجراي تأسیسات مکا5
2-2تخصصیروش هاي مرمت ابنیه6
مقررات ملی ساختمان2-2تخصصیروش هاي تعمیر و نگهداري ساختمانی7
11-تخصصی1کارآموزي 1
1مقاومت مصالح 3-3تخصصیمکانیک ساختمان2
2-2تخصصینحوه جراي تاسیسات برقی ساختمان3
اصول مدیریت ساخت2-2تخصصیایمنی کارگاه4
(مکانیک ساختمان)3-3تخصصیساختمان بتن آرمه5
1کارآموزي11-تخصصی         2کارآموزي1
مکانیک ساختمان3-3تخصصیساختمان هاي فوالدي2
( ساختمان هاي فوالدي)-ساختمان بتن آرمه2-2اختباریسازه هاآشنایی با زلزله و اثر آن بر6
ساختمان بتن آرمه2-2تخصصیاجراي سازه هاي بتنی7
2-2عمومیتاریخ امامت6
2-2عمومیتفسیر موضوعی قرآن8
2-2عمومی2اندیشه اسالمی 8
11-عمومی2تربیت بدنی 3
2- 2عمومیقانون اساسیآشنایی با4



(ساختمان بتن آرمه)2-2اختیاريقالب و قالب بندي6
مقررات ملی ساختمان2-2اختیاریتولید صنعتی ساختمان7
اصول مدیریت ساخت/ طراحی معماري و شهرسازي2-2اختیاریفناوري هاي نوین ساختمان8
(ساختمان بتن آرمه)2-2اختیاریخرابی ها و دوام بتن9
مقررات ملی ساختمان2-2اختیاریقراردادها ومبانی حقوقی8
مقررات ملی ساختمان2-2اختیاریاجراي ساختمان ها با مصالح بنایی5

1مقومت مصالح 11-اختیاریآزمایشهاي مخرب وغیر مخرب

فردوس-موسسه آموزش عالی پیروزاناجرایی عمرانمهندسیسته  پیونادوره کارشناسیبرنامه پیشنهادي ترمیک
ورودي بهمن
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19(

یف
نوع کد درسنام کامل درسرد

درس
توضیحاتدرس پیشنیاز (درس همنیاز)تعداد واحد جمععملینظري

3-3پایه2ریاضی عمومی 1
2-2تخصصیطراحی معماري و شهرسازي2
2-2تخصصیمقررات ملی ساختمان3
3-3تخصصیمکانیک خاك و مهندسی پی4
2-2تخصصیاصول مدیریت ساخت5
2-2عمومیتاریخ امامت6
(مکانیک خاك و مهندسی پی)3-3تخصصیراه سازي و روسازي7
2-2عمومیتفسیر موضوعی قرآن8
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یف
نوع کد درسنام کامل درسرد

درس
توضیحاتدرس پیشنیاز (درس همنیاز)تعداد واحد جمععملینظري

3-3تخصصی1مقاومت مصالح 1
3-3تخصصیمکانیک سیاالت و هیدرولیک2
2-2پایهمحاسبات عددي3
طراحی معماري و شهرسازي2-2تخصصیاجزاء ساختمان4
2-2تخصصینحوه اجراي تأسیسات مکانیکی ساختمانی5
2-2تخصصیروش هاي مرمت ابنیه6
مقررات ملی ساختمان2-2تخصصیروش هاي تعمیر و نگهداري ساختمانی7
2-2عمومی2اندیشه اسالمی 8

فردوس-موسسه آموزش عالی پیروزاناجرایی عمرانمهندسیپیوسته  ناکارشناسیدوره ادامه برنامه پیشنهادي ترمیک
بهمنورودي 
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یف
توضیحات)درس پیشنیاز (درس همنیازتعداد واحدنوع درسکد درسنام کامل درسرد جمععملینظري

11-تخصصی1کارآموزي 1
1مقاومت مصالح 3-3تخصصیمکانیک ساختمان2
2-2تخصصینحوه جراي تاسیسات برقی ساختمان3
اصول مدیریت ساخت2-2تخصصیایمنی کارگاه4
(مکانیک ساختمان)3-3تخصصیساختمان بتن آرمه5
)ساختمان بتن آرمه(2-2اختیاريقالب و قالب بندي6
مقررات ملی ساختمان2-2اختیاریتولید صنعتی ساختمان7
اصول مدیریت ساخت/ طراحی معماري و شهرسازي2-2اختیاریفناوري هاي نوین ساختمان8
)ساختمان بتن آرمه(2-2یاختیارخرابی ها و دوام بتن9
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یف
نوع کد درسنام کامل درسرد

درس
توضیحاتدرس پیشنیاز (درس همنیاز)تعداد واحد جمععملینظري

1کارآموزي11-تخصصی         2کارآموزي1
ساختمانمکانیک3-3تخصصیساختمان هاي فوالدي2
11-عمومی2تربیت بدنی 3
2- 2عمومیآشنایی با قانون اساسی4
مقررات ملی ساختمان2-2اختیاریاجراي ساختمان ها با مصالح بنایی5

( ساختمان هاي فوالدي)-ساختمان بتن آرمه2-2اختیاریآشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها6

ساختمان بتن آرمه2-2تخصصیاجراي سازه هاي بتنی7
مقررات ملی ساختمان2-2اختیاریقراردادها ومبانی حقوقی8
1مقومت مصالح 11-اختیاریآزمایشهاي مخرب وغیر مخرب9
--2-2عمومیمهارت هاي زندگی دانشجویی10


