

دروس جبراني دانشجويان كارشناسي ارشد عمران به شرح زير مصوب شد و مقرر شد دانشجوياني كه دروس زير را در دوره
كارشناسي نگذرانده اند در نيمسال اول دروس ذيل را انتخاب نمايند:

كارشناسي ارشد آب و
فاضالب

واحد

كاشناسي ارشد آب و سازه
هيدروليكي

واحد

هيدروليك و آزمايشگاه

3

هيدروليك و آزمايشگاه

3

هيدرولوژي مهندسي

2

هيدرولوژي مهندسي

2

مكانيك سياالت

3

مكانيك سياالت

3

مهندسي آب و فاضالب
پروژه

3

كارشناسي ارشد مديريت
ساخت

واحد

ماشين آالت ساختماني و
راهسازي
اصول مديريت ساخت

2

متره

1

 درس كارآموزي رشته كارشناسي پيوسته مديريت پروژه از ترم جاري به صورت معادل  2واحددي  333سداعت
ارائه گردد .شرط فارغ التحصيلي ارائه گواهي گذراندن درس است.
 انتخاب درس ارزشهاي دفاع مقدس براي دانشجويان ورودي  11به بعد تمامي رشته ها مازاد بر دروس موظفي،
امكان پذير است.
 درس كارآموزي كارشناسي پيوسته عمران جديد  91بعد از نيمسال پنجم و گذراندن  133واحد انتخاب گردد.
 دانشجويان كارشناسي پيوسته در ترم تابستان امكان انتخاب يك درس تخصصي براي بار اول به شرط دارا بدودن
معدل كل يا معدل ترم آخر باالي  11را خواهند داشت.
 دروس آشنايي با دفاع مقدس و تاريخ تمدن اسالم و ايدران بدراي ورودي هداي  11بده بعدد و بدراي دانشدجويان
كارشناسي ناپيوسته و كارداني اجباري مي باشد.
 پيش نياز درس متره و برآورد پروژه در كارشناسي پيوسته عمران ،گذراندن حداقل  133واحد درسي است.
 دانشجويان كارشناسي پيوسته عمران و مديريت پروژه در نيمسال تابسدتان دروس مهدم تخصصدي را در صدورت
داشتن با معدل باالي  11مي توانند براي اولين بار انتخاب واحد نمايند.
 انتخاب درس متره كارشناسي پيوسته عمران طبق چارت جديد پس از گذراندن  133واحد امكان پذير مي باشد.
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. با توجه به مفاد نامه شماره  21 /131931مورخ  91/11/21وزارت علوم دروس زير بعنوان دروس جبراني براي
دانشجويان كارشناسي ناپيوسته عمران -عمران كه دوره كارداني آنها معدل كمتر از  11داشته اند پيشنهاد شد :

رديف

نام درس

واحد

1

رياضيات مقدماتي

3

2

فيزيك مكانيك

3

3

استاتيك

3

1

محاسبات فني  2مقاومت مصالح

2

1

متره و برآورد

2

9

زبان تخصصي

2

7

برنامه نويسي كامپيوتر

3

9

روشهاي اجراي ساختمان

2

1

آمار و احتمال

2

13

مكانيك خاك و آزمايشگاه

2

تعداد واحد كل :

21

پيش نياز  /همنياز
هم نياز با رياضيات مقدماتي
استاتيك

مباني شهرسازي  ،بتن 1و فوالد 1

 دانشجويان رشته مديريت پروژه بايستي دروس زبان تخصصي و كدارآموزي را پدس از گذرانددن حدداقل
 133واحد انتخاب نمايند.

در رابط ه با دروس كارشناسي پيوسته مديريت پروژه  ،مقرر شد براي دانشجويان اين رشته موارد زير اعمال شود.
پيش نياز

نام درس
زبان تخصصي

زبان عمومي – پس از گذراندن حداقل  133واحد

كار آموزي

تا بستان سال سوم و چهارم

 . مقرر شد از اين پس دانشجويان کارشناسي ناپيوسته عمران در صورتي بتوانند درس پروژه راهسازي
را انتخاب واحد نمايند که درس راهسازي را گذرانده باشند .همچنين بنا به نظر اعضاءگروه امکان
انتخاب درس متره (کارشناسي پيوسته عمران) تنها از نيمسال  6به بعد وجود دارند.
 در رابطه با مراحل انجام و مديريت پروژه هاي دانشجويي مقرر شد در مراحل زير دانشجو موظف به مراجعده بده
استاد راهنما باشد.
الف -جلسه توجيهي
ب -تهيه نقشه مطابق نظر استاد راهنما
ج -ارائه دتايلهاي الزم بارگذاري و تاييد آن كنترل واژگوني...،

د -تحليل تقريبي  1/13دهانه و پرتال و طراحي تقريبي يك عضو
و -مدلسازي و تحليل با نرم افزار
ه -طراحي توسط نرم افزار
ي -طراحي دستي و نقشه هاي اجرايي
سي و نهمين جلسه گروه عمران
 با توجه به سر فصل دروس وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مقرر شد طول دوره كار اموزي براي دوره كارشناسي
پيوسته عمران  133ساعت باشد .اين موضوع به معاونت محترم آموزشي جهت اعالم نظر ارائه شود.
 مقرر شد اگر دانشجويي در جلسه توجيهي پروژه ها شركت نكند نمره پاياني ايشان از  17محاسبه گردد.

 دانشجوياني كه درس تكنولوژي بتن و آزمايشگاه را در دوره ي كارداني  3واحد گذرانده اند الزم نباشد درس
تكنولوژي بتن و مصالح ساختماني را در دوره ي كارشناسي ناپيوسته انتخاب نمايند .انتخاب حداقل  9واحد
جبراني اجباري است.
 براي تطبيق و معادل سازي دروس دانشجوياني كه منتقل به اين موسسه مي شوند به صورت زير عمل مي شود:
كليه سوابق دانشجويان انتقالي به دانشگاه،عينا در سوابق آنها درج مي گردد. درس تكنولوژي بتن و اجراي سازه هاي فلزي و بتني با درس روش هاي اجراي ساختمان تطبيق بخورد و درصورتي كه دانشجويان در دوره كارداني درس تكنولوژي بتن و آزمايشگاه  3واحدي گذرانده باشند نياز به گذراندن
درس تكنولوژي بتن و مصالح ساختماني را نداشته باشند و به جاي آن يك درس جبراني ديگر را انتخاب نمايند.

مقرر شد طول دوره كارآموزي كارشناسي ناپيوسته 213ساعت باشد.

بيست و پنجمين جلسه گروه عمران
.1مطابق قوانين و مقررات آموزشي موافقت شد در صورتي كه دانشجويان درسي را به صورت هم نياز انتخاب نمايند
تمام دروسي كه با درس انتخابي نيز هم نياز است بتوانند انتخاب نمايند.
جلسه گروه مورخ 97/9/21
. 2در صورتي كه دانشجوياني قصد ميهماني به موسسه در يكي از دروس پروژه كار اموزي و ...كه نياز به تشكيل كالس
نظري ندارند و تعداد واحد هاي ان مغاير با واحد هاي ارائه شده در موسسه مي باشد .امكان ارائه و انتخاب درس با
واحد مورد نظر دانشجو فراهم ايد.

