
 سازه  –و آرايش ترمي كارشناسي ارشد ناپيوسته عمران  دروس چارت 
 

 چارت دروس
 

 تخصصي  -دروس اصلي  -1جدول 

 پيش نياز تعداد واحد نام درس رديف 

 - 3 ریاضیات عالی مهندسی 1

 - 3 هادینامیک سازه 2

 - 3 تئوری االستیسیته و پالستیسیته 3

 - 3 روش اجزاء محدود 4

 - 2 قروش تحقی 5

 اختياري  -2جدول 

 پيش نياز تعداد واحد نام درس رديف 

 3 3 پایداری سازه ها  6

 - 3 های بتنی پیشرفتهسازه 7

 - 3 سازه های فوالدی پیشرفته  8

 2 3 ها در برابر زلزلهطراحی ساختمان 9

 3نیاز با هم 3 هاتئوری صفحات و پوسته 10

 دروس جبراني  -3جدول 

 تعداد واحد درسنام  رديف 

 3 1مقاومت مصالح  11

 3 2ها تحلیل سازه 12

 3 1 بتن 13

 3 1فوالد  14
 

 

 

 

 دروس پيشنهادي نيمسال اول      

 تعداد واحد  نام درس رديف

 3 ریاضیات عالی مهندسی 1

 3 هادینامیک سازه 2

 3 تئوری االستیسیته و پالستیسیته 3

 12-0 دروس جبرانی  4
 

 شنهادي نيمسال دوم دروس پي

 تعداد واحد نام درس رديف

 3 روش اجزاء محدود 1

 3 2از جدول درس اختیاری  2

 3 2درس اختیاری از جدول  3

 12-0 دروس جبرانی  4

 2 روش تحقیق 5
 

  

 

 

 
 

 دروس پيشنهادي نيمسال سوم 

 تعداد واحد نام درس رديف

 3 2درس اختیاری از جدول  1

 3 2از جدول درس اختیاری  2

 2 سمینار 3
 

 

 

 دروس پيشنهادي نيمسال چهارم 

 تعداد واحد نام درس رديف

 6 نامهپایان 1
 

 

 آرايـش ترمـي

49 بهمن 12–گروه عمران   

 تذكر:

 می باشد. 14سقف واحد در هر ترم  -1 

م استت ایتن درس را در طتول تحصتیل     دانشجویانی كه در دوره تحصیلی قبلی درس وصایای امام )ره( را نداشته اند الز -2

 بگذرانند.

باشد الزم است ایتن   12كمتر از  2یا تحلیل سازه  1در صورتیكه نمره دانشجو دوره كارشناسی در درس مقاومت مصالح  -3

 درس را به عنوان جبرانی تا پیش از دفاع پایان نامه بگذراند.

باشد الزم است ایتن درس   12ره كارشناسی دانشجو كمتر از دو 1جهت اخذ درس بتن پیشرفته چنانچه نمره درس بتن  -4

 را به عنوان جبرانی بگذراند.

باشتد الزم استت ایتن     12دوره كارشناسی دانشجو كمتتر از   1جهت اخذ درس فوالد پیشرفته چنانچه نمره درس فوالد  -5

 درس را به عنوان جبرانی بگذراند.


