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   چارت درسی گروه کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان

          

          

 نیمسال دوم نیمسال اول

 کد 

 درس
 نوع درس عنوان درس

تعداد 

 واحد
 زپیشنیا

کد 

 درس
 نوع درس عنوان درس

 تعداد 

 واحد
 زپیشنیا

 ----- 1 نظری/اجباری مکانیک خاک و مهندسی پی 0111 ----- 2 نظری/اجباری زمین شناسی کاربردی 0111

 0110 1 نظری/اجباری مقاومت مصالح 0121 ----- 2 نظری/اجباری استاتیک 0110

 0112 1 نظری/اجباری 7ریاضی  0122 ----- 1 نظری/پایه 6ریاضی  0112

 ----- 2 نظری/اجباری تجهیز و راه اندازی کارگاه 0101 ----- 2 نظری/جبرانی ریاضی پیش 

 ----- 0 عملی/اجباری آزمایشگاه بتن و سایر مصالح 0101 ----- 2 نظری/جبرانی فیزیک پیش 

 ----- 0 عملی/اجباری آزمایشگاه مکانیک خاک 0101 ----- 1 نظری/عمومی فارسی عمومی 

0127 
مبانی نظری معماری و 

 پروژه
 ----- 2 عملی/اجباری برد کامپیوتر در ساختمانرکا 0117 ----- 2 نظری/اجباری

 ----- 2 نظری/عمومی 0اندیشه اسالمی   ----- 2 نظری/اجباری اصول سرپرستی کارگاه 0100

 ----- 2 نظری / پایه فیزیک مکانیک 0111 ----- 2 نظری/اجباری آیین نامه های ساختمانی 0121

 01 جمع واحدها 21 جمع واحدها

 نیمسال چهارم نیمسال سوم

کد 

 درس
 نوع درس عنوان درس

تعداد 

 واحد
 زپیشنیا

کد 

 درس
 نوع درس عنوان درس

 تعداد 

 واحد
 زپیشنیا

 ----- 2 ن و ع/اجباری نقشه کشی ساختمانهای بتنی 0121 ----- 2 نظری/اجباری تعمیر و نگهداری ساختمان 0116

 0121 2 نظری/اجباری محاسبات ساختمانهای فلزی 0101 0111 0 عملی/اجباری مکانیکآزمایشگاه فیزیک  0102

 
ماشین آالت ساختمانی و 

 راه سازی
 0121 2 نظری/اجباری محاسبات ساختمانهای بتنی 0101 ----- 0 نظری/اجباری

 0111 0 عملی/اجباری آزمایشگاه فیزیک حرارت 0112 0121 0 نظری/اجباری تحلیل مقدماتی سازه ها 0121

 ----- 2 نظری/اجباری زبان فنی 0107 ----- 0 عملی/اجباری کارگاه تاسیسات مکانیکی 0106

 0101 ----- 0 عملی/اجباری کارگاه تاسیسات برقی 0121
تکنولوژی قالب بندی و 

 آرماتوربندی
 ----- 1 ن ع / اجباری

 0127 2 ن ع / اجباری محوطه سازی و پروژه 0121 ----- 1 ن ع /اجباری نقشه برداری ساختمان 0111

 0121 0 عملی / اجباری کارگاه اسکلت فلز جوشکاری 0120 ----- 2 ن ع/اجباری متره و برآورد 0111

 ----- 0 عملی / عمومی 0تربیت بدنی   ----- 2 نظری/ پایه فیزیک حرارت 0111

 ----- 2 نظری / عمومی اسالمیاخالق   ----- 1 نظری/عمومی زبان خارجه عمومی 

 ----- 2 عملی / اجباری کارآموزی 0110 ----- 2 نظری/عمومی دانش خانواده و جمعیت 

 جمع واحدها
0 

1 
 21 جمع واحدها

 


