
 ژئوتكنيك –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 مهندسیروش اجزای محدود یا  1

 - 3 مكانیك خاك پیشرفته 2

 - 3 مهندسی پی پیشرفته 3

 - 3 دینامیك خاك 4

 - 2 روش تحقیق 5

 

 اختياري  -2جدول 

 پيش نياز تعداد واحد نام درس رديف 

 - 3 بهسازی خاك ها  6

 - 3 روش های حدی در مكانیك خاك  7

 - 3 تحقیقات صحرایی  8

 - 3 روش اجزای محدود  9

 - 3 سدهای خاکی 11

 

 دروس جبراني  -3جدول 

 تعداد واحد نام درس رديف 

 3 مكانیك خاك  11

 2 مهندسی پی  12
 

 
 دروس نيمسال اول  

 تعداد واحد  نام درس رديف

 3 روش اجزای محدود یا ریاضیات عالی مهندسی 1

 3 مهندسی پی پیشرفته  2

 3 مكانیك خاك پیشرفته  3

 1-5 دروس جبرانی  4
 

 دروس نيمسال دوم 

 تعداد واحد نام درس رديف

 3 دینامیك خاك  1

 3 بهسازی خاك ها  2

 3 روش اجزای محدود یا ریاضیات عالی مهندسی یا سدهای خاکی 3

 1-5 دروس جبرانی  4

 2 روش تحقیق 5
 

  

 
 دروس نيمسال سوم 

 تعداد واحد نام درس رديف

 3 ی یتحقیقات صحرا 1

 3 روش های حدی در مكانیك خاك  2

 2 سمینار 3
 

 

 

 دروس نيمسال چهارم 

 تعداد واحد نام درس رديف

 6 نامهپایان 1
 

 

 آرايـش ترمـي

95 بهمن 9–گروه عمران  

 تذكر:

هایی غیر از مهندسی عمران بودند الزمست حتماً دروس جبرانی دوره دانشجویانی که در دوره کارشناسی، رشته-1

 صورت پیش نیاز بگذرانند. را در نمسال اول به 3کارشناسی عمران از جدول 

باشدد الز  اسدت اید      12دوره کارشناسی کمتر از در  مهندسی پییا  مكانیك خاكدر صورتیكه نمره دانشجو در درس  -2

 درس را به عنوان جبرانی بگذراند.

اندد الز  اسدت اید  درس را در  دول تحصدی       دانشجویانی که در دوره تحصیلی قبلی درس وصایای اما  )ره( را نداشته -3

 بگذرانند.

 می باشد. 14سقف واحد در هر تر   -4


