
 مهندسی تکنولوژي عمرانپیوسته نا شناسیکار رشتهساله  دوبرنامه 
 موسسه آموزش عالی کوشیار رشت

 

 
ف

ردی
 

 پیشنیاز واحد  نوع درس نام درس

ف
ردی

 

 پیشنیاز واحد  نوع درس نام درس

  عملی نظري نیمسال دوم   عملی نظري  نیمسال اول

 3  3  پایه 2 عمومیریاضی  10   2  جبرانی مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 1

 10همنیاز با  3  پایه معادالت دیفرانسیل 11   2  جبرانی زمین شناسی مهندسی 2

 6  3  اصلی مکانیک سیاالت 12   2  پایه 1ریاضی 3

 6و5  3  اصلی مکانیک خاك 13   2  اصلی اصول ومبانی معماري وشهرسازي 4

 5  3  اصلی 1تحلیل سازه ها  14   3  اصلی )1(مقاومت مصالح 5

 -  1  عمومی 1ورزش  15   3  اصلی دینامیک 6

7 
تکنولوژي بتن و اجراي سازه هاي 

 فلزي و بتنی
  اصلی

2 
 2  2  جبرانی راه سازي 16  

8 
اصول مهندسی تصفیه آب و 

 فاضالب

  اختیاري
2 

 -  2  عمومی انقالب اسالمی 17  

       18   2  عمومی 2اندیشه اسالمی  9

   20  جمع  20   20  جمع  

 نیمسال چهارم  سوم نیمسال
 22  3  اصلی اصول مهندسی زلزله 30 11  2  پایه محاسبات عددي 21

 2تحلیل سازه ها  22
 اصلی

 2  
و همنیاز  14

 21با 
  1  اصلی کارآموزي 31

گذراندن 
واحد  60

 درسی

 23  2  اصلی 2سازه هاي فوالدي  32 14  3  اصلی 1سازه هاي فوالدي  23

 25  3  اصلی 2سازه هاي بتن آرمه  33 -  2  اختیاري مهندسی ترابري  24

 25  2  اصلی مهندسی پی 34 14و7  3  اصلی 1سازه هاي بتن آرمه  25

 26و12  2  اصلی هیدرولوژي مهندسی 35 --  2  پایه آمار و احتماالت مهندسی 26

   2  عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 36 -  2  عمومی تفسیر موضوعی قرآن 27

   2  اختیاري پل سازي 37 -  2  اختیاري راه آهن 28

   3  اختیاري بناهاي آبی  16و1  2  اصلی روسازي راه 29

   20  جمع     20  جمع  

              

 نیمسال تابستان

 33و22  1  اصلی پروژه بتن آرمه 39

 32و22  1  اصلی پروژه سازه هاي فوالدي 

 ترم آخر  1  اختیاري پروژه آب و فاضالب 

 29  3  اصلی پروژه راه 

   6  جمع  

 .نیمسال تابستان نیز ارائه می گرددالزم به ذکر است که دروس محاسبات عددي و معادالت دیفرانسیل در 

ساعت  360جهت دریافت واحد کارآموزي باید سه روز در هفته وقت آزاد داشته باشید و مدت زمان کارآموزي : توجه

 .می باشد
 

 

 

 

 

 واحد واحد  86 :جمع کل   واحد 6 :جبرانیدروس   -واحد 12 :اختیاريدروس  –واحد 47 :اصلیدروس  -واحد 12 :پایهدروس    -واحد 9 :عمومیدروس 


