
 گرمسار  دانشگاه مهندسی   عمران      کارشناسی    دوره  پیشنهادی    نامه ترم بندیبر      
 به بعد 1398ورودی سال دانشجویان 

 1ترم 

 

 2ترم 

 

 3ترم 

 

 4ترم 

 

 5ترم 

 

 6ترم 

 

 7ترم 

 

 8ترم 
رسم فنی و نقشه کشی 

 ساختمان
 پروژه تخصصی اصول مهندسی سد 2سازه های بتن آرمه  1ای بتن آرمه سازه ه 1تحلیل سازه ها  1مقاومت مصالح  استاتیک

 اختیاری 1082051 3 اختیاری 1082034 2 الزامی 1082106 3 الزامی 1082105 3 الزامی 1082070 3 الزامی 1082152 3 الزامی 1082024 3 الزامی 1082089 2
 نیمسال هفتم به بعد پ: مکانیک خاک وهیدرولیک و آز 1پ:  سازه های بتن آرمه  و تکنولوژی بتن 1پ: تحلیل سازه ها 1پ: مقاومت مصالح  ستاتیکپ:  ا ( 1پ:  ریاضی عمومی ) -ه:        -پ:  

 زمین شناسی مهندسی
مصالح ساختمانی و 

 آزمایشگاه
 پروژه سازه های بتن آرمه پروژه راهسازی 2سازه های فوالدی  1سازه های فوالدی  مکانیک خاک دینامیک

 الزامی 1082056 1 الزامی 1082053 1 الزامی 1082110 2 الزامی 1082109 3 الزامی 1082156 3 الزامی 1082085 3 الزامی 1082145 2 الزامی 1082104 2

 2و سازه بتن آرمه 2پ:  تحلیل سازه  پ:  راهسازی 1پ:  سازه های فوالدی  1تحلیل سازه ها   پ: و زمین شناسی1پ:مقاومت مصالح  پ:  استاتیک پ: زمین شناسی مهندسی نیمسال اول به بعد

 2تحلیل سازه ها  مکانیک سیاالت شهرسازی طراحی معماری و (2ریاضی عمومی ) (1ریاضی عمومی )
تکنولوژی و بازرسی جوش و 

 کارگاه
 پروژه سازه های فوالدی 2مقاومت مصالح 

 الزامی 1082059 1 اختیاری 1082151 3 اختیاری 1082080 2 الزامی 1082071 3 الزامی 1082158 3 الزامی 1082116 2 پایه 1080039 3 پایه 1080037 3

 2و سازه فوالدی  2پ:  تحلیل سازه  1مقاومت مصالح پ:   1ازه های فوالدی پ:  س ومحاسبات عددی1پ:تحلیل سازه ها پ:  دینامیک پ:رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ( 1پ:  ریاضی عمومی ) -ه:        -پ:  

  1فیزیک 

 )حرارت و مکانیک(
 روش های اجرایی ساختمان مهندسی پی اصول مهندسی باد و زلزله هیدرولیک و آزمایشگاه تکنولوژِی بتن مهندسی محیط زیست معادالت دیفرانسیل

 الزامی 1082091 2 الزامی 1082161 2 الزامی 1082028 3 الزامی 1082172 3 الزامی 1082079 2 الزامی 1082165 2 پایه 1080066 3 پایه 1080060 3
 2و فوالد 2پ: طراحی معماری و بتن 1پ:مکانیک خاک وسازه بتن آرمه  2تحلیل سازه ها   پ: پ:  مکانیک سیاالت پ: مصالح ساختمانی و آزمایشگاه نیمسال دوم به بعد ( یا همزمان2ریاضی ) و (1ریاضی )پ:   ( یا همزمان1) عمومی پ:  ریاضی

 اصول مهندسی پل متره و برآورد و پروژه روسازی راه هیدرولوژی مهندسی وعملیات 1نقشه برداری  آمار و احتماالت مهندسی برنامه نویسی کامپیوتر فارسی

 اختیاری 1082029 2 الزامی 1082141 1 الزامی 1082090 2 اختیاری 1082170 2 الزامی 1082166 2 پایه 1080008 2 پایه 1080018 3 عمومی 1080057 3

 2و سازه بتن آرمه 2پ: سازه فوالدی پ: طراحی معماری یا همزمان پ: راهسازی و مصالح ساختمانی و آز پ: مکانیک سیاالت و آمارواحتماالت ( 1پ:  ریاضی عمومی ) (2و ریاضی )( 1پ:  ریاضی ) (1پ: ریاضی عمومی ) -ه:        -پ:  

 زبان خارجی
)حرارت  1آزمایشگاه فیزیک 

 و مکانیک(
 راهسازی مهندسی سیستمها محاسبات عددی

ماشین آالت ساختمانی در 

 راهسازی
 زبان تخصصی

نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه 

 ها

 اختیاری 1082168 2 اختیاری 1082102 2 اختیاری 1082137 2 الزامی 1082087 2 اختیاری 1082164 2 پایه 1080064 2 پایه 1080004 1 عمومی 1080046 3

 2و سازه بتن آرمه 2پ: سازه فوالدی نیمسال پنجم به بعد نیمسال پنجم به بعد 1یک خاک و نقشه برداری پ:  مکان و آمارواحتماالت (2پ:ریاضی عمومی) و معادالت دیفرانسیل پ: برنامه نویسی  1پ:  فیزیک  -ه:        -پ:  

 (1اندیشه اسالمی )

 یا دروس معادل آن

 (2اندیشه اسالمی )

 یا دروس معادل آن
 آز تکنولوژی بتن بارگذاری (1تربیت بدنی )

سازه های بنایی مقاوم در برابر 

 زلزله

کامپیوتر در مهندسی  کاربرد

 عمران
 سازه های چوبی

 اختیاری 1082108 2 اختیاری 1082134 2 اختیاری 1082107 2 الزامی 1082002 1 اختیاری  1082046 1 عمومی 1080027 1 عمومی 1080014 2 عمومی 1080013 2

 2پ:  تحلیل سازه ها  ومحاسبات عددی 2پ:تحلیل سازه 2پ:  تحلیل سازه ها  پ:  تکنولوژی بتن (1سازه ها ) ه:  تحلیل -ه:        -پ:   (1پ:  اندیشه اسالمی ) -ه:        -پ:  

  

 انقالب اسالمی ایران 

 یا دروس معادل آن
 1ورزش 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 یا دروس معادل آن
 آزمایشگاه مکانیک خاک

روش های اجرای گود و سازه 

 نگهبان

 )کاربردی اخالق( ندگیز آیین

 یا دروس معادل آن

 عمومی 1080009 2 اختیاری 1082093 2 الزامی 1082009 1 عمومی 1080021 2 عمومی 1080028 1  عمومی 1080017 2 

 -ه:        -پ:   

 

 -ه:          1207پ:   پ:  مکانیک خاک پ:  مکانیک خاک یا همزمان -ه:        -پ:   (1پ:  تربیت بدنی )

  
 

 

 دانش و جمعیت خانواده

 

 آزمایشگاه مقاومت مصالح 
 قرآن موضوعی تفسیر

 یا دروس معادل آن
 

 عمومی 1080030 2 اختیاری 1082008 1 عمومی 1080034 2 

  -ه:        -پ:    1مقاومت مصالح پ:     -ه:        -پ:     

 15:  8مجموع واحد ترم  17:  7مجموع واحد ترم  18:  6مجموع واحد ترم  19:  5مجموع واحد ترم  19:  4مجموع واحد ترم  17:  3مجموع واحد ترم  17: 2مجموع واحد ترم  18 : 1مجموع واحد ترم

  تهیه و تنظیم : امین مشتاق                 در ترم تابستانه گذرانده می شود. 5در اولین تابستان بعد از اتمام ترم  واحد کارآموزی 1                                                                                                                                                                         


