
 دانشگاه  آزاد  اسالمی واحد نجف آباد
 به بعد) 1391ورودي هاي ی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران (کارشناسچارت درسی 

 

 تذکر مهم:
واحد را اخذ  6دانشجویان موظفند از بین دروس جبرانی حداقل  -1

 نموده و نمرات قبولی دانشجویان در معدل کل محسوب نمی شود.
گذراندن دروس ستاره دار (*) در جدول دروس جبرانی به عنوان  -2

 دروس الزامی خواهد بود .پیش نیاز سایر 
واحد آن از یکی از  8واحد از دروس اختیاري که حداقل  15اخذ  -3

جداول دروس اختیاري اجراي ساختمان یا جدول دروس اختیاري 
 کارهاي آبی باشد.

 

 واحد) 5( پایهجدول دروس 

 پیش نیاز
 تعداد واحد

 نام درس
 نظري عملی

 )2( عمومی ریاضی 3 - )1ریاضی عمومی (
 دیفرانسیل معادالت

 محاسبات عددي 2 -  کامپیوتر  نویسی برنامه

    

 جدول دروس جبرانی

 پیش نیاز
 تعداد واحد

 نام درس
 نظري عملی

 * رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 1 1 -

 )1*ریاضی عمومی ( 3 0 -
 و عملیات 1نقشه برداري  1 1 )1ریاضی عمومی (

 تکنولوژي بتن*مصالح ساختمانی و  2 0 -
 *زمین شناسی مهندسی 2 0 -
 آزمایشگاه مکانیک خاك 0 1 -
 آزمایشگاه مکانیک  سیاالت 0 1 -
 *برنامه نویسی کامپیوتر 3 0 -
 *آمار و احتماالت مهندسی 2 0 -
 *ایستایی 3 0 -
    

 واحد) 43اجباري (جدول دروس 

 پیش نیاز
 تعداد واحد

 نام درس
 نظري عملی

 طراحی معماري و شهرسازي 2 0 فنی و نقشه کشی ساختمانرسم 
 )1مقاومت مصالج ( 3 0 ایستایی

 مکانیک ساختمان 3 0 )1مقاومت مصالح (
 مقررات ملی ساختمان 2 0 -

 مکانیک ساختمان 
 مصالح ساختمانی و تکنولوژي بتن 

 ساختمان هاي بتن آرمه 3 0

 ساختمان هاي فوالدي 3 0 مکانیک ساختمان
 مکانیک خاك و مهندسی پی 3 0 زمین شناسی مهندسی

 درولیکیمکانیک سیاالت و ه 3 0 ایستایی
 مصالح ساختمانی و تکنولوژي بتن

 راهسازي و روسازي 3 0 مکانیک خاك و مهندسی پی

 اجراي ساختمان هاي بتنی 2 0 ساختمان هاي بتن آرمه
 اصول مدیریت ساخت 2 0 آمار و احتماالت مهندسی

 1کارآموزي  0 1 واحد 30بعد از گذراندن حداقل 
 2کارآموزي  0 1 1کارآموزي 

 اجزا ساختمان 2 0 طراحی معماري و شهرسازي
 نحوه اجراي تاسیسات برقی ساختمان 2 0 -
 نحوه اجراي تاسیسات مکانیکی ساختمان 2 0 -

 ) 1مقاومت مصالح (
 مرمت ابنیهروش هاي  2 0 مصالح ساختمانی و تکنولوژي بتن

 روش هاي تعمیر و نگهداري ساختمان 2 0 مقررات ملی ساختمان
 ایمنی کارگاه 2 0 اصول مدیریت ساخت

 

 

 جدول دروس اختیاري اجراي ساختمان

 پیش نیاز
 تعداد واحد

 نام درس
 نظري عملی

 آزمایش هاي مخرب و غیر مخرب 0 1 )1مقاومت مصالح (
 قالب و قالب بندي 2 0 ساختمان هاي بتن آرمه

 تولید صنعتی ساختمان 2 0 مقررات ملی ساختمان

 طراحی معماري و شهرسازي
 اصول مدیریت ساخت

 فناوري نوین ساختمان 2 0

 تکنولوژي و بازرسی جوش و کارگاه 1 1 ساختمان هاي قوالدي

 خرابی ها و دوام بتن 2 0 ساختمان هاي بتن آرمه

 مبانی مهندسی مواد 2 0 )1مقاومت مصالح (

 اجرا ساختمان ها با مصالح بنایی 2 0 مقررات ملی ساختمان

 ساختمان هاي بتن آرمه 
 ساختمان هاي فوالدي

 آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها 2 0

 قراردادها و مبانی حقوقی 2 0 مقررات ملی ساختمان
    

 ري راه و راه آهنجدول دروس اختیا

 پیش نیاز
 تعداد واحد

 نام درس
 نظري عملی

 روسازي هاي بتنی و آسفالتی 2 0 روسازيو  راهسازي

 نگهداري راه و ابنیه 2 0 راهسازي و روسازي

 ساختمان هاي یتن آرمه
 ساختمان هاي فوالدي

 پل سازي 3 0

 تونل سازي 2 0 و پیمکانیک خاك 

 راه آهن 2 0 راهسازي و روسازي

 تحقیقات محلی 2 0 مکانیک خاك و مهندسی پی

 عالئم و ایمنی راه 2 0 راهسازي و روسازي

 اجراي سازه هاي زیرزمینی 2 0 مکانیک خاك و مهندسی پی
 قراردادها و مبانی حقوقی 2 0 مقررات ملی ساختمان

    

 ري کارهاي آبیجدول دروس اختیا

 پیش نیاز
 تعداد واحد

 نام درس
 نظري عملی

 اجراي سدهاي خاکی 2 0 مکانیک خاك و مهندسی پی
 اجراي سدهاي بتنی 2 0 آرمه ساختمان هاي بتن

 اجراي سازه هاي آبی 2 0 مکانیک سیاالت وهیدرولیک
 شیمی و کیفیت آب و فاضالب  2 0 محیط زیست

 محیط زیست 2 0 -
 آب هاي زیرزمینی 2 0 هیدرولوژِي

 تصفیه آب و فاضالب  2 0 محیط زیست
 مکانیک سیاالت و هیدرولیک 

 آمار و احتماالت مهندسی
 هیدرولوژي 2 0

 قراردادها و مبانی حقوقی 2 0 مقررات ملی ساختمان
   



 دانشگاه  آزاد  اسالمی واحد نجف آباد
 به بعد) 1391ورودي هاي اجرایی عمران (ی ناپیوسته مهندسی کارشناس درسیچارت 

 

 356474/36نکته مهم: به استناد بخشنامه شماره 

سازمان مرکزي دانشگاه ، دانشجویان  23/10/87مورخ 

به بعد، در یک نیمسال تحصیلی فقط  1388ورودي 

واحد) ازدروس معارف اسالمی را یک عنوان درسی (دو 

می توانند انتخاب نمایند و درصورت ضرورت و با نظر 

واحد)  4مساعد گروه معارف اسالمی حداکثر دو درس (

 می توانند انتخاب نمایند.

 

 
 پ

 نکات مهم از آیین نامه آموزشی
 دروس الزامی است.، رعایت پیش نیاز و همنیاز  آیین نامه آموزشی 14ماده  4و  3به استناد بندهاي 

 اخذ شود. Bبایستی پاس شود و سپس درس  Aاست، یعنی درس   Bپیش نیاز درس   Aمثال براي پیش نیاز: درس
 گرفته شود. Bهمراه با درس قبالً پاس نشده، بایستی  A، چنانچه درس  Bاست، یعنی براي اخذ درس   Bهمنیاز درس  Aمثال براي همنیاز: درس 

 

 آیین نامه آموزشی ، در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب نکند و یا برابر مقررات در کالس هاي درس یا دروس 23به استناد ماده 
درس یا دروس وابسته در یکی از  پیش نیاز شرکت نموده اما سرانجام آن ها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه، آن درس یا دروس را با

پیش نیاز نمره قبولی کسب کند و یا در پایان ترم آن ها را حذف نماید نمره درس یا نیمسال هاي بعدي انتخاب و بگذراند؛ ولی چنانچه نتواند در درس یا دروس 
 پیش نیاز را انتخاب نماید.دروس وابسته (اعم از قبولی یا رد)حذف نمی گردد ولیکن بایستی در نیمسال بعد حتماً درس 

را در ترم بعد همزمان با  Aفوق الذکر می تواند درس  23را اتخاب واحد کرده ولی پاس ننموده، طبق ماده  Aاست، دانشجو درس  Bپیش نیاز درس  Aمثال: درس 
 ود.(چه قبولی و چه مردودي) حذف نمی ش Bرا پاس نکرده نمره درس  Aاخذ نماید؛ ولیکن اگر درس  Bدرس 

واحد درسی باقیمانده داشته باشد، حتی اگر در ترم  24در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصیل حداکثر آیین نامه آموزشی،  19ماده  2به استناد تبصره 
نیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی می تواند تمام واحدهاي درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آن ها دروس پیش 

 انتخاب و بگذراند.

واحد درسی دیگر می تواند اخذ کند  14وقتی دانشجو کارآموزي را انتخاب می نماید، به غیر از دو واحد کارآموزي فقط آیین نامه کارآموزي،  4-2به استناد بند 
واحد کارآموزي) اخذ نماید. در ترم  2واحد درسی +  22واحد ( 24ر دانشجو می تواند مجموعاً واحد کارآموزي) ، در مورد دانشجویان ترم آخ 2واحد درسی +  14(

         فارق التحصیل می شوند  واحد در تابستان 12 انی که با اخذو براي دانشجوی واحد کارآموزي)  2د درسی + واح 8( واحد 10 تابستان نیز کل واحدهاي اخذ شده
 می باشد. واحد کارآموزي) 2واحد درسی +  10( واحد 12

 غیبت دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود.یین نامه آموزشی، آ 32به استناد ماده 

ندارد در ترم بعد بیشتر ازه باشد مشروط به حساب آمده و اج 12دانشجویی که میانگین نمراتش در یک نیمسال کمتر از آیین نامه آموزشی،  45به استناد ماده 
 بجز درس وصایاي امام (ره) و آشنایی با قرائت و روخوانی قرآنواحد درسی انتخاب نماید.  14 از

 دانشجویان دوره کارشناسی که درسه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متتاوب مشروط شوند، اخراجی تلقی می گردند. آیین نامه آموزشی، 46طبق ماده 

 حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوي تمام وقت دوره کارشناسی پیوسته شش سال است. آیین نامه آموزشی، 28طبق ماده 

 نمره امتحانی پس از اعالم نهایی به اداره آموزش، مطلقاً قابل تغییر نیست.آیین نامه آموزشی،  42ماده  2طبق تبصره 

 واحد) 14الی  11جدول دروس عمومی (

درس نام  
واحد تعداد  

 مالحظات پیش نیاز
 عملی نظري

2 اسالمی اندیشه 1 اسالمی اندیشه 0 2   - 
ایران اسالمی انقالب  2 0 - - 

اسالم صدر تحلیلی تاریخ  
2 0 - 

از این دو درس باید  یکی
امامت تاریخ .انتخاب شود  

قرآن موضوعی تفسیر  
2 0 -.  

یکی از این دو درس باید 
البالغه نهج موضوعی تفسیر .انتخاب شود  

1ورزش   0 1 - - 
ره)(امام وصایاي  1 0 

- 
چنانچه این دروس در دوره 

کاردانی گذرانده نشده 
.بایستی انتخاب شوند  

قران روانخوانی و قرائت با آشنایی  1 0 
خانواده و جمعیت دانش  2 0 

 - - 0 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
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