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 ابراهیم صالحی عمران

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه یس ئر

 حمل و نقل جاده ایبرنامه درسی دوره کاردانی پیوسته رشته 

، برنامه درسی  4/4/8931جلسه تاریخ  دهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد: حمل و نقل جاده ایدوره کاردانی پیوسته رشته 

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی  8931از مهرماه سال این برنامه درسی برای دانشجویانی که ( 8ماده 

 می شوند قابل اجرا است.

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (2ماده 

رنامه ریزی تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش و ب

 آموزش عالی و سایر ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارند، برای اجرا ابالغ می شود.

سال قابل اجرا است و پس از آن به  9به مدت  8931-8933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (9ماده 
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 مقدمه -1-1

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  يهابخشتوسعه در  يهابرنامهکه اجراي  مشکالت اساسي کشور است یکي از ونقلحملمسئله 

کشور ابعاد  يهاجادهدر شهرهاي بزرگ و  ونقلحملنیست. امروزه مشکالت  یرپذامکاننیازهاي این بخش  ینتأمبدون 

دارد که در آینده شهرهاي کوچک و متوسط نیز با چنین مشکالتي روبرو خواهند شد. پاسخگویي به این مسائل نیازمند  ياگسترده

حل این مشکالت است. به ینه درزمارائه راهکارهاي کارشناسي  منظوربهنیروي انساني  یزيربرنامهآن  رأسو در  یزيربرنامه

 هايیزيربرنامهضرورتي است اساسي تا بتوان بر اساس  ونقلحملاه به پدیده آگ يهاکاردانهمین جهت تربیت متخصصین و 

 گرفت. بر عهدهرا  شهريینبشهري و  ونقلحملمنظم و مبتني بر علم مهندسي، کنترل و اداره نظام 

، ، اقتصاديسیاسيشود؛ که در توسعه پایدار یي و تولید ثروت ملي ميکارااي موجب توانمندي، هاي فني و حرفهتوسعه آموزش

 ملي، ناخالص تولید سرانه رشد ها،آموزش این گسترش مهم آوردهاياز دست گردد. واقع مي مؤثراجتماعي و فرهنگي جامعه 

 بسط مفید، مولد اشتغال فردي، هايتوانمندي و اجتماعي و فردي منديیترضا افزایش سرانه، درآمد افزایش صنعتي، پیشرفت

 .باشدي... م و ايحرفه اخالق

ي هاشرکتونقل براي ي تربیت کاردان حملبسترسازدر دوره کارداني، در راستاي  ايجاده ونقلرو برنامه درسي رشته حملینازا

 شده است.یمتنظونقل کوچک و متوسط و مشاغل حمل

یاز موردنهاي اي مختلف شامل قابلیتهینهزم درفناوري  بر تحوالتدارد در سطح ملي، صنعتي به تغییرات مبتني  سعياین برنامه 

ونقل را به حمل يهاکاردانباشد و  گوپاسخو نیاز بازار  هاي شغلي و نقش آنان در کشوریگاهجاونقل، حمل آموختگاندانش

 تخصص مبتني بر مهارت و مبتني بر دانش سوق دهد.

 

 تعریف -1-2

شده است. ینتدوي تهیه و احرفهي فني و هاآموزش چارچوب بر اساساست که  ونقلحملیت کاردان در ترب هدف این دوره،

ونقل و ترافیک ینه حملزم درالزم  هايمهارتسطح کاردان، سطح شغلي مشخصي است. کاردان فردي است که دانش، بینش و 

 ي و رعایت حقوق شهروندي کسب نماید.احرفهاخالق  بریهتکرا با  ايجاده

 

 هدف -1-3

ونقل و ي حملهاشغلین نیاز بازار کار و تأمي براي احرفه بااخالقنیروي انساني کارآمد، ماهر و هدف دوره، آموزش و تربیت 

ونقل در که پس از گذراندن این دوره توانایي الزم را براي احراز مشاغل مرتبط با حمل باشديمدر جامعه  ايجادهترافیک 

 و مؤسسات خواهد داشت. هاشرکت

 

 اهمیت و ضرورت -1-4

و  طرفیکازونقلي و نیاز روزافزون مردم به حمل کاال و جهانگردي و توریسم حمل هايدستگاهمردم از  روزافزوناستفاده 

 دررفتناشي از مقوله ترافیک، نرخ تصادفات و سطح پایین ایمني  محیطيیستزایمني و  مسائلونقل و ترافیک و مشکالت حمل

کشور ما از حیث تصادفات  دهديمنشان  آمدهدستبهکه بررسي آمارهاي  است ياگونهبهکشور  شهريینبو آمدهاي شهري و 

رانندگي متأسفانه در جایگاه خوبي نسبت به کشورهاي جهان قرار ندارد. بدیهي است بهبود بخشیدن به این امر نیازمند تربیت و 

، مسائل مختلف را تحلیل کرده آمدهدستبه نیروي انساني ماهر و متخصص است تا بتوان با استفاده از دانش و مهارت یريکارگبه

ونقل و ترافیکي در شهرها را آمده و بدین ترتیب امور حمل فائق مسائلبر این  یافتهسازمانریزي و سپس به کمک طراحي و برنامه

اساسي کشور در ونقل و ترافیک یکي از نیازهاي به استانداردهاي مطلوب هدایت کرد. کامالً روشن است که تربیت کاردان حمل
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 يهاشرکت ازجملهزمینه تأمین نیروي انساني ماهر براي فعالیت در مجموعه ادارات فعال در زمینه مدیریت ترافیکي کشور 

و  يراناتوبوس يهاسازمان، هاشهرداري، هايفرماندارونقل بار و مسافر، حوزه معاونت عمراني و دفاتر فني استانداردهاي، حمل

 .باشديمره و غی رانييتاکس

 
 

 التحصیالنتوانایي فارغ نقش و -1-5

 ونقل مسافرحمل يهاشرکتریزي، سرپرستي و مدیریت در برنامه -

 ونقل بارحمل يهاشرکتریزي و مدیریت در برنامه -

 معابر و مسیرهاي ارتباطي يهاشبکهشناخت و بررسي امور  -

 ونقل و ترافیکعملي در مقوالت کنترل حمل –انجام فعالیت علمي  -

 وآمدرفتایمني  یژهوبهمرتبط  يهاشاخصونقل و ترافیک و ارتقاي نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات حمل -

 ونقل و ترافیکمشکالت مربوط به حمل وتحلیلیهتجزشناخت و  -

 علمي يهاشبهروونقل و ترافیک رفع معضالت مقطعي، مشکالت و موانع حمل -
 

 مشاغل قابل احراز -1-6

 مسافر ونقلحمل يهاشرکتونقل در کاردان فني حمل -

 بار ونقلحمل يهاشرکتونقل در کاردان فني حمل-

 و مسیرها هاشبکهکاردان  -

 ونقلحملمتصدي تحلیل رفتارهاي ترافیکي و  -

 در کشور ونقلحملترافیک و مؤسسات  يهاسازماندر  ونقلحملهرگونه مشاغل کارداني مرتبط با -

 شوند.مشغول به کار مي توانندنیز مي زیر يهاشغلدر  ايجاده ونقلحملرشته  یالنالتحصفارغاست  ذکریانشا

 (بار و مسافر)سبک و سنگین  يشهردرونعمومي زمیني  ونقلحمل يهابخش

 (بار و مسافر) ینسنگسبک و  يشهربرونعمومي زمیني  ونقلحمل يهابخش

 مدیر فني مراکز معاینه فني

 

 
 تجهیزات بار و مسافر، تجهیزات ایمني ونقلحملتولید و اجراي تجهیزات ایمني 

  اپراتور اتاق کنترل ترافیک

  و ...( ايجادهمهار بار، ایمني ونقل )حملدر صنعت  سازيیمنا

  و ترافیکي ونقلحمل هايطرحاجراي 

 قبل از تصادف مدیریت تصادفات

 
 و رفع نواقص راه سازيیمناشامل 

 تصادف حین مدیریت تصادفات

 
 

 بعد از تصادف مدیریت تصادفات

 
 صحنه تصادف يسازپاک
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 طول دوره و شکل نظام -1-7

دوره تابستاني و هر یک نیمسال تحصیلي و  2 است و هرسال تحصیلي مرکب ازسال  2کارداني  حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره

هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایاني و دوره تابستاني شامل  16نیمسال شامل 

ساعت در نیمسال، هر واحد  16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملي بر اساس مقیاس واحد درسي  است.

 48معادل  حداقل هر واحد درس کارگاهي ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل درس عملي و آزمایشگاهي

 باشد.ساعت در نیمسال مي 121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت
 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8

 مرتبط و کاردانشي احرفهفني و  يهاهنرستان آموختگاندانش -

 قبولي در آزمون ورودي -

 دارا بودن شرایط عمومي -
 

 (برحسب تعداد واحد)نوع درس   -1-9

ساعت( برحسب) درصد درصد مجاز مالحظات  نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت 
 نظري 52 832 48 45تا  25 
 عملي 19 888 52 75تا  55 

 جمع 71 1721 111 111 

 

 )برحسب ساعت(سهم درصد دروس نظري و عملي  -1-11

تعداد واحد برنامه درسي 

 موردنظر

 تعداد واحد
 نوع درس

 حداقل حداکثر

 عمومي 13 13 13

 عمومي مهارت 2 4 4

 پایه 5 11 5

 تخصصي 42 47 43

 اختیاري 6 8 6

 جمع 68 72 71
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 عناوین دروس: فصل دوم -2
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 ايجادهونقل دوره کارداني پیوسته رشته حملجدول دروس عمومي  -2-1

ازنیپیش هم نیاز  
تعداد  تعداد ساعت

 واحد
 ردیف نام درس

 نظري عملي جمع

 1 زبان و ادبیات فارسي 3 48 1 48  

 2 زبان خارجي 3 48 1 48  

 3  "اسالم مباني نظري "درسيیک درس از گروه  2 32 1 32  

"اسالمياخالق " درسيیک درس از گروه  2 32 1 32    4 

تربیت بدني  1 1 32 32       5  

 6 دانش خانواده و جمعیت 2 32 1 32  

 جمع 13 192 32 224  

 

 
 

 ايجادهونقل دوره کارداني پیوسته رشته حملعمومي  مهارتجدول دروس  -2-2

نیازپیش هم نیاز  
 تعداد تعداد ساعت

 واحد
 ردیف نام درس

 نظري عملي جمع

 1 اقتصاد در حرفه 2 16 32 48  

 2 اخالق حرفه اي 2 32 1 32  

گیريیابي و تصمیمهاي مسئلهمهارت 2 32 1 32    3 

 4 مدیریت بحران 2 32 1 32  

 جمع 4 - - -  

 واحد از دروس فوق الزامي است. 4 گذراندن* 

 

 ايجاده ونقلحملجدول دروس پایه کارداني رشته   -2-3

نیازپیش هم نیاز  
تعداد  تعداد ساعت

 واحد
 ردیف نام درس

 نظري عملي جمع

 1 ریاضي عمومي و آمار 3 48 1 48  

 2 فیزیک عمومي 2 32 1 32  

 جمع 5 81 1 81  
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 ايجادهونقل دوره کارداني پیوسته رشته حملجدول دروس تخصصي  -2-4

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
نیازپیش نیازهم    

 جمع عملي نظري

الملليبینونقل حمل 1  2 32 1 32 
-ونقل بارحمل  

ونقل مسافرحمل  
 

ونقلسرپرستي حمل 2   ترم سوم به بعد 48 32 16 2 

3 
ونقل بارحمل  

 
3 32 32 64 

 سالمت ،زیستمحیط

ونقلحملایمني در  و  
 

ونقل مسافرحمل 4  3 32 32 64 
 سالمت ،زیستمحیط

ونقلحملایمني در  و  
 

   32 1 32 2 هاپیمانآشنایي با امور  5

 48 32 16 2 مشخصات هندسي راه 6

 مهندسي ترافیک

م با و ترسی رسم فني-

 رایانه

 

ترافیک مهندسي 7  3 32 32 64   

8 
قلونریزي حملمباني برنامه  

 
2 32 1 32   

یانهرسم فني و ترسیم با را 9  2 1 64 64   

ترمیم هايمهارترویه راه و  11  2 32 1 32  
مشخصات 

 هندسي راه

   64 48 16 2 کارآفریني 11

12 
 برق و مکانیک هايدستگاه

ونقلتجهیزات حمل  
1 16 1 16   

13 
 تجهیزات مصالح شناسي،

اجرا هايمهارتایمني و   
3 32 32 64   

14 
 عتارتباطي در صن هايشیوه

ونقلحمل  
1 1 32 32   

15 
 هايهزینهارزیابي و برآورد 

 حمل بار و مسافر
2 32 1 32 

حمل  -حمل و نقل بار

 و نقل مسافر 
 

16 
 برآورد و مالي ارزیابي

هاپروژه هايهزینه  
2 16 32 48 

 مصالح شناسي،

تجهیزات ایمني و 
 



 

12 

 

اجرا هايمهارت  

17 
 سالمت و ،زیستمحیط

ونقلحملایمني در   
2 32 1 32   

18 
 کارآموزي

 
3 1 361 361   

19 
فنيزبان   

 
  زبان خارجي 32 1 32 2

21 

 ایمني بازرسي و راهداري

هاراه  

 

2 32 1 32 

 هايمهارترویه راه و 

 ترمیم

 مصالح شناسي، -

تجهیزات ایمني و 

ااجر هايمهارت  

 

   1192 728 464 43 جمع
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 ايجادهونقل دوره کارداني پیوسته رشته حملجدول دروس اختیاري  -2-5

 

 ردیف

 

 نام درس
 تعداد

 واحد

  تعداد ساعت

نیازپیش  

 

 هم نیاز
 جمع عملي نظري

اجرا حین ایمني در 1  2 16 32 48 

 ،زیستمحیط

ایمني در  سالمت و

ونقلحمل  

 

2 
ونقل و هاي حملنامهآئین

هاآنترافیک و کاربرد   
2 32 1 32  

 

3 
 ونقلحمل هايدستگاه 

*هوشمند و فناوري اطالعات   
2 16 32 48 

ترافیک مهندسي  

هاي نامهآئین -

ک ونقل و ترافیحمل

هاآنو کاربرد   

 

روژهپ کنترل و مباني مدیریت 4  2 32 1 32   

بردارينقشه 5  2 16 32 48   

   - - - 6 جمع

 *ITS 

 واحدازدروس فوق الزامي است.6اندن گذر *
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 ايجاده ونقلحملرشته  پیوسته ترم بندي پیشنهادي دروس کاردانيجدول -2-6

 نیمسال اول -2-6-1

 

 ردیف

 

 نام درس

 تعداد

 واحد

  تعداد ساعت

نیازپیش  
 جمع عملي نظري

ترافیک مهندسي 1  3 32 32 64  

ونقلریزي حملمباني برنامه 2  2 32 1 32  

  64 64 1 2 رسم فني و ترسیم با رایانه 3

  48 1 48 3 زبان و ادبیات فارسي 4

اخالق اسالمي يیک درس از گروه درس 5  2 32 1 32  

  48 1 48 3 ریاضي عمومي و آمار 6

  32 1 32 2 فیزیک عمومي 8

  - - - 17 جمع

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 تعداد ساعت
نیازپیش  

 جمع عملي نظري

 48 32 16 2 مشخصات هندسي راه 1

-مهندسي ترافیک  

م با رسم فني و ترسی

 رایانه

ترمیم هايمهارترویه راه و  2  2 32 1 32  

لونقحمل در ایمني سالمت و ،زیستمحیط 3  2 32 1 32  

4 
تجهیزات ایمني و  مصالح شناسي،

اجرا هايمهارت  
3 32 32 64  

  48 1 48 3 زبان خارجي 5

منظري اسالمباني ي یک درس از گروه درس 6  2 32 1 32  

مهارت عموميدرس  7  2 - - -  

بدنيتربیت 8  1 1 32 32  

  - - - 2 درس اختیاري 9

  - - - 19 جمع
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 نیمسال سوم-2-6-3

نیازپیش  

 تعداد ساعت

 
تعداد 

 واحد
 ردیف نام درس

 نظري عملي جمع

فنيزبان  2 32 1 32 زبان خارجي  1 

 2 درس اختیاري 2 - - - 

 3 درس مهارت عمومي 2 - - - 

هاپیمانآشنایي با امور  2 32 1 32   4 

لونقحمل در ایمني سالمت و ،زیستمحیط  64 32 32 3 
بار ونقلحمل  

 
5 

لونقحمل در ایمني سالمت و ،زیستمحیط  64 32 32 3 
مسافر ونقلحمل  

 
6 

تجهیزات ایمني و  مصالح شناسي،

اجرا هايمهارت  
48 32 16 2 

 برآورد و مالي ارزیابي

هاپروژه هايهزینه  
7 

مصالح  -ترمیم هايمهارترویه راه و 

اهاي اجرجهیزات ایمني و مهارتت شناسي،  
32 1 32 2 

 ایمني بازرسي و راهداري

هاراه  

 

8 

 16 1 16 1 
 کبرق و مکانی هايدستگاه

ونقلتجهیزات حمل  
9 

 جمع 19 - - - 
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 نیمسال چهارم-2-6-4

نیازپیش  
 تعداد ساعت

 ردیف نام درس تعداد
 نظري عملي جمع

 1 دانش خانواده و جمعیت 2 32 1 32 

 2 کارآفریني 2 16 48 64 

-ونقل بارحمل  

ونقل مسافرحمل  
الملليبینونقل حمل 2 32 1 32  3 

ونقلسرپرستي حمل 2 16 32 48   4 

 
32 32 1 1 

 ارتباطي در صنعت هايشیوه

ونقلحمل  
5 

-ونقل بارحمل  

ونقل مسافرحمل  
32 1 32 2 

ر حمل با هايهزینهارزیابي و برآورد 

 و مسافر
6 

 7 درس اختیاري 2 - - - 

 8 کارآموزي 3 1 361 361 

 جمع 16 - - - 
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 فصل سوم: سرفصل دروس -3
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 آمارریاضي عمومي و  -3-1

 پایه نوع درس:

 -نیاز:پیش

  -هم نیاز:

 انجام محاسبات پایه آشنایي با مفاهیم مقدماتي ریاضیات و آمار و باال بردن توانایي هدف کلي درس:

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

 هاي جبريعبارت -توان و قوانین توان  1

 

 

 

ها )اجتماع، اشتراک اعمال روي مجموعه –مجموعه تهي و مرجع  -زیرمجموعه -عضویت 

 هابازه –معرفي مجموعه اعداد صحیح، طبیعي، گویا، گنگ و حقیقي –ها( و تفاضل مجموعه

 

 

2 - 

 - 2 درجه دوم یک مجهولي حل معادله درجه اول یک مجهول معادله معادالت: 2

3 
سه معادله و  -حل دستگاه معادالت خطي )دو معادله و دو مجهولدستگاه معادالت خطي: 

 سه مجهول(
4 - 

4 
االضالع، لوزي، ذوزنقه، دایره حجم مکعب مستطیل، مساحت مثلث، مستطیل، متوازي

 استوانه، کره، مخروط، هرم
4 - 

5 

معادله خط با  –فاصله دونقطه  -مختصات دکارتي و معادله خط: دستگاه مختصات دکارتي

محل تقاطع دو  -تعامد و توازي دو خط -خط و یک نقطهداشتن دونقطه و با داشتن شیب

 فاصله نقطه از خط -خط

4 - 

6 
، قدر مطلقتابع، توابع خاص شامل توابع هماني، ثابت،  تابع )مفهوم تابع و تعریف آن، دامنه

 رسم نمودار، اعمال جبري توابعخطي، درجه در و...( 
6 - 

7 
معرفي نماد  -نمونه آماري -هاآنهاي آماري و انواع داده -آمار توصیفي: تعریف علم آمار

 سیگما و فاکتوریل
4 - 

 - 6 اي(اي، ستوني، دایرهانواع نمودارها )میله -جدول توزیع فراواني -هابندي دادهطبقه 8

 - 6 هاچارک -هاي مرکزي )میانگین، میانه، نما(انواع شاخص -تعریف شاخص 9

 - 6 هاي پراکندگي )انحراف معیار، واریانس(شاخص 11

 - 4 رگرسیون و ضریب همبستگي 11

 - 48 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب

قدماتي آشنا ها، آشنایي با معادالت، حل دستگاه، دستگاه مختصات دکارتي و با آمار ممحاسبات مقدماتي شامل کار با مجموعه

بدني استفاده نماید.در درس تربیت هاآنشده و از   

 

 عملي نظري 

 1 3 تعداد واحد

 1 48 تعداد ساعت
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 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج 

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مقدماتي ریاضي
محمود مشعل 

 فیروزي، تیمور مرادي
 1393 کانون پژوهش 

 1385 نشر فرا تحلیل  مجید کاشف بدنيهاي آماري در تربیتروش

 1385 آهنگ قلم  محمدعلي کرایه جیان ریاضیات مقدماتي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( –د 

رفع -یابيآزمون شناسایي )عیب -هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، عملکردي)پرسشروش سنجش و ارزشیابي 

هاي عملي انشایي، ساخته( پرسششده، تولید نمونه کار )انواع دستسازيهاي شبیهعیب و...(( انجام کار در محیط

هاي ها گزارش فعالیتاالت و طرحاي و.( پوشه مجموعه کار، ارائه مقپذیر، رعایت اخالق حرفهمشاهده رفتار )مسئولیت

 تحقیق، خود سنجي و...

  (ارزیابي مستمر و ارزیابي پایانيهاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي )پرسش

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 ، ویدئو پروژکتور.وایت بردکالس تجهیز شده با صندلي، تخته 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مرتبه علمي،مدرک تحصیلي، ) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد ریاضي و داشتن تجربه تدریس این درس

 

 

 

 

 

 

 

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 تمرین و تکرار - ايمباحثه

  تکراراي، تمرین و مباحثه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 فیزیک عمومي -3-2

 پایه نوع درس:

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 آشنایي بامفاهیم فیزیک مقدماتي:هدف کلي درس

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملي نظري

1 
فریق ، جمع و تبردارهاها و  اسکالر یکاها، تبدیل ،الملليبین یکاهاي فیزیکي، هايکمیت

 بردارها

 

 

ها )اجتماع، اشتراک اعمال روي مجموعه –مجموعه تهي و مرجع  -زیرمجموعه -عضویت 

 هابازه –معرفي مجموعه اعداد صحیح، طبیعي، گویا، گنگ و حقیقي –ها( و تفاضل مجموعه

 

 

4 - 

2 
، حرکت ، حرکت با شتاب ثابتثابتبا سرعت  حرکت سرعت، شتاب،، بعديیکحرکت 

 سقوط آزاد

 

5 - 

3 
، اهگیهتکقوانین نیرو، قانون گرانش، وزن و جرم، قانون هوک، کشش نخ، نیروي عمودي 

 قوانین نیوتن، کاربرد قانون اول و دوم نیوتن
6 - 

 - 3 بارهاي الکتریکي و قانون کولن 4

يانقطهمیدان الکتریکي و پتانسیل الکتریکي بارهاي  5  4 - 

، مقاومت الکتریکي، جریان الکتریکي، مدارهاي الکتریکيهاخازن 6  6 - 

7 
دان ، می(نیروي وارد بر ذره باردار و نیروي وارد بر سیم حامل جریان) یسيمغناطنیروي 

سیم مستقیم() یسيمغناط  4 - 

 - 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب
محیط،  یکيالکتربین بارهاي  کنشبرهم، بارهاي الکتریکي و هاکمیتآشنایي با مفاهیم حرکت، نیرو و ارتباط بین این 

 مدارهاي الکتریکي

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منابع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج
 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

اول فیزیک جلد  

 

هالیديدیوید   

 رابرت رزنیک

گلستانیان اهللنعمت  

محمود بهار   
ينشر علوم دانشگاه   

و  فیزیک دانشگاهي جلد اول

 جلد سوم
فروتن اهللفضل   

 
  علوم دانشگاهي

 فیزیک دانشگاهي جلد اول

 مکانیک و جلد سوم

(الکتریسیته)  

 رکس -آلوین هودسن

 تامسون

 هادي سالمتي

 احمد شیراني

عالمت ساز محمدحسن  

تي نشر دانشگاه صنع

 اصفهان
 

  انتشارات فاطمي فر ياخبارمهران  فرانک، ج، بلت فیزیک پایه

 نشر علوم دانشگاهي ابو کاظمي میمحمدابراه فردیک بیوکي فیزیک

 
 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطالب درس( -د

اي، پژوهشي، گروهي، تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،مباحثهسخنراني، ) روش تدریس و ارائه درس

 (.مطالعه موردي و

 و تمرین تکرار ،مباحثه بیان درس،

 

 

 

 

 مساحت تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4ل متر و طو 5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

  

رفع -یابيعیب) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

هاي عملي انشایي، پرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط( عیب و...(

هاي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهمسئولیت) مشاهده رفتار

 تحقیق، خود سنجي و...

 (ارزیابي مستمر و ارزیابي پایاني)آزمون کتبي  حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش

 

 

 به علمي، سوابق تحصیلي و تجربه(مدرک تحصیلي، مرت) هاي مدرسویژگي

 کارشناسي ارشد فیزیک یا کارشناسي ارشد
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 الملليبینونقل حملدرس  -3-3

 يتخصص نوع درس:

 ونقل مسافرحمل –ونقل بار نیاز: حملپیش

 -هم نیاز:

 را پیدا کند. الملليبینونقل هدف کلي درس: دانشجو مهارت کامل در خدمات حمل

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
 زمان یادگیري )ساعت(

 ردیف رئوس محتوا
 نظري عملي

 1 مهارت انجام خدمات فورواردي 6 1

 2 مهارت انجام خدمات کریري 8 1

 3 مهارت انجام خدمات بارهاي ترانزیتي 8 1

 4 مهارت خدمات لجستیک 11 1

 جمع 32 1

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 سواد اطالعاتي - تفکر - العمرمادامیادگیري  -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

1395 

مطالعات و 

 هايپژوهش

 بازرگاني

 و ترانزیت خارجي الملليبینونقل حمل ایرج زینال زاده 

 جنگل 1391
 –ذوقي  صالح محمد

 مجید زند
 2111 ترمزاینکو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيشبیههاي انجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 
 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (سوابق تحصیلي و تجاربهاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، ویژگي

هاي مرتبط و یا کارشناسي عمران و ترافیک باتجربه ونقل و رشتهریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد برنامه

 سال 11مرتبط حداقل 
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 ونقلحمل سرپرستيدرس  -3-4

 نوع درس: تخصصي

 به بعد نیاز: ترم سومپیش

 -هم نیاز:

 بار و مسافر ونقلحمل هايشرکتآوردن مهارت الزم در سرپرستي  به دستهدف کلي درس: 

 الف سرفصل آموزشي و رئوس مطالب
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

 1 ونقل مسافربرنامه اجرایي حمل با آشنایي 2 1

 2 بار ونقلبرنامه حمل با آشنایي 3 1

 3 و اجراي آموزشي کارکنان آشنایي 3 1

 4 ریزي ماليرنامهب 5 1

 5 خرده بار هايبنگاهبرنامه اجرایي  با آشنایي 3 1

16 1 
آموزش و ارائه یک پروژه اجرایي در مورد حمل و نقل مسافر به صورت اجرایي در یک 

 شرکت مسافربري 
6 

16 1 
حمل و نقل بار به صورت اجرایي در یک آموزش و ارائه یک پروژه اجرایي در مورد 

 شرکت باربري
7 

 جمع 16 32

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 تفکر -مدیریت منابع  -مدیریت کار و کیفیت -ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 
2116   Michael stroh Apractical Guide to 

Transportation and logistics 
Hardcover- 

ونقل شهري مدیریت ترافیک و حمل عرفانیان  فرهوش 1389

 شهرهاکالن

پژوهشکده مدیریت  

 روستایيشهري و 

 -علي نادریان 

 عبداالحد چوپاني

ونقل شهري سازمان مدیریت حمل

 کشور هايدهداريو  هاشهرداري

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

هاي عملي انشایي، مشاهده رفتار پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 

 سوابق تحصیلي و تجارب(هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، ویژگي

هاي مرتبط و یا کارشناسي عمران و ترافیک باتجربه ونقل و رشتهریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد برنامه

 سال 11مرتبط حداقل 
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 بار ونقلحملدرس  -3-5

 نوع درس: تخصصي

 ونقلایمني در حمل سالمت و ،زیستمحیطنیاز: پیش

 -هم نیاز:

ونقل کاال در هدف کلي درس: آشنایي دانشجویان با جایگاه و اهمیت حمل

دخیل در امر حمل بار و  هايشرکتو  هاترجمان، هاسازمانکشور و مقایسه آن در سطح جهاني / آشنایي با ساختار تشکیالتي 

/ شناخت  الملليبینونقل صنفي/ آگاهي از ضوابط در بخش حمل هايتشکلو  هاشرکتشناخت ضوابط تأسیس و تشکیل 

توزین و نحوه  هايدستگاهحمل بارهاي خطرناک و ترافیک / یادگیري انواع  نامهآیینضوابط مربوط به حمل بار و آگاهي از 

/ آشنایي با  شهريدرونونقل بار لمرتبط در بخش حم هايسامانه/ شناخت انواع وسایل حمل بار، ضوابط و  هاآناستفاده از 

 ونقل ریليقوانین و ضوابط حمل

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

 1 ونقل بار در کشوروضعیت حمل 3 1

8 7 

 هاآنونقل بار و شرح وظایف آشنایي با متولیان حمل 

 دولتينیمهبخش دولتي و 

صنفي( )شرح وظایف و  هايتشکلو  هاتعاوني، مؤسسات، هاشرکت) خصوصيبخش 

 (تأسیسضوابط 

2 

8 8 

 شهريبرون ايجادهونقل حمل

 ترافیکي حمل و کنترل بارهاي عادي، خطرناک و

 توزین بار هايدستگاهآشنایي با انواع 

3 

8 8 

 شهريدرونونقل حمل

 و ضوابط مربوط به آن شهريدرونآشنایي با انواع وسایل حمل بار 

 شهريدرونضوابط و قوانین حمل بارهاي 

 شهريدرونحمل بارهاي  هايسامانهآشنایي با 

4 

8 4 

 ونقل ریليحمل

 شناخت وسایل نقلیه ریلي

 ونقل ریليحمل هايتعرفهقوانین و 

 تخلیه و بارگیري هايدستگاه

 ونقل کانتینريحمل هاسیستم

5 

 6 ونقل بارحمل هايدستگاهسایر  2 1

 جمع 32 32

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 تفکر -مدیریت منابع -مدیریت کار و کیفیت -اي ویژگي شخصیتي و اخالق حرفه

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

1387 
  انتشارات کارا

 ايجادهونقل سازمان راهداري و حمل
ونقل داخلي کاال قوانین و مقررات حمل

 و مسافر

1395 
  انتشارات مشق

 محمدي آسا اسداهلل
و  هاشرکتقوانین و مقررات مربوط به 

 ايجادهونقل مؤسسات حمل

1391 
  جهاد دانشگاهي

 دانشگاهي جهاد
ونقل آموزش مقدماتي رانندگان حمل

 کاال ايجاده

 2111اینکوترمز  محمد صالح ذوقي   

 
  

 ايجادهونقل سازمان راهداري و حمل
حمل بارهاي خطرناک و  نامهآیین

 ترافیکي

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

دآزمون کتبي و ارائه گزارش بازدی -حل مسئله -شفاهيهاي پرسش  - 

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود و بازدید تحت نظارت مدرس مربوطهدانشجویان تحت نظارت مدرس انجام ميحل تمرین و مسئله توسط   

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

 سال 11ونقل و یا کارشناس باتجربه مرتبط حداقل ریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد برنامه
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 مسافر ونقلحملدرس  -3-6

 نوع درس: تخصصي

 ونقلایمني در حمل سالمت و ،زیستمحیطنیاز: پیش

 -:هم نیاز

ونقل مسافر در کشور و مقایسه آن در سطح جهاني / آشنایي با هدف کلي درس: آشنایي دانشجویان با جایگاه و اهمیت حمل

و  هاشرکتدخیل در امر مسافر و شناخت ضوابط تأسیس و تشکیل  هايشرکتو  هاترجمان، هاسازمانساختار تشکیالتي 

ونقل مسافر به تفکیک برون شهر و درون شهر و ضوابط عملکردي هریک / حمل هايدستگاهصنفي/ شناخت انواع  هايتشکل

 در بازدیدهاي مؤثر یدهدآموزشونقل مسافر / مشاهده موارد هوشمند قابل کاربرد در بخش حمل هايدستگاهشناخت 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

 1 ونقل مسافر در کشوروضعیت حمل 4 1

8 5 

 ونقل مسافرفعالیت حمل دهندهتشکیلاجزاي 

 دولتينیمهبخش دولتي و 

 صنفي( هايتشکلو  هاتعاوني، مؤسسات، هاشرکت) خصوصيبخش 

2 

1 6 
و  شهريدرونونقل مسافر )صنفي حمل هايتشکلو  مؤسسات، هاشرکت تأسیسضوابط 

 (شهريبرون
3 

8 11 

 هاآنانواع وسایل نقلیه مسافري و ضوابط مرتبط با 

 ونقل انبوه،...(، تاکسي، ون، وسایل حملبوسمینياتوبوس، ) شهري

 (ايجاده)هوایي، ریل، دریایي،  شهريبین

4 

 5 اي الزم براي رانندگان و مدیران فنيحرفه هايمهارتضوابط و  3 8

8 3 

 ونقل هوشمند در بخش مسافرحمل هايسامانهآشنایي با 

 کنترل وسیله نقلیه هايسامانه

 پرداخت الکترونیکي هايسامانه

 امنیتي و اضطراري هايسامانه

6 

 جمع 32 32

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
کار -ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه-مؤثرارتباط -کار تیمي-ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه-العمرمادامیادگیري 

 تفکر-تیمي

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 
 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

سازمان راهداري و   انتشارات کارا 

 ايجادهونقل حمل

ونقل قوانین و مقررات حمل

 داخلي کاال و مسافر

 محمدي آسا اسداهلل  انتشارات مشق 1395

 

قوانین و مقررات مربوط به 

ونقل و مؤسسات حمل هاشرکت

 ايجاده

معاونت آموزش  1383

 آوريفنتحقیقات و 

سعید 

 صفري

 ونقلحمل هايسیستمراهنماي  PIARCانجمن جهاني راه 

 هوشمند

آموزش مقدماتي رانندگان  جهاد دانشگاهي  جهاد دانشگاهي 1389

 مسافر ايجادهونقل حمل

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و اخالق حرفه پذیر، رعایت)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون عملي– (آزمون کتبي و ارائه گزارش )بازدید -حل مسئله -هيهاي شفاپرسش  

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط مالي افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، اي )کارگاه، آزمایشگاه، پروژه( تمرین و تکرار ايسخنراني، مباحثه) درسارائه روش تدریس و 

 ...مطالعه موردي و

توسط مدرس تدریس گردد. تکرارسرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و   

شود و بازدید تحت نظارت مدرس مربوطهدانشجویان تحت نظارت مدرس انجام ميحل تمرین و مسئله توسط   

 

 هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجارب(ویژگي

 11هاي مرتبط و یا کارشناس باتجربه مرتبط حداقل ونقل و رشتهریزي حملبرنامه دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد

 سال
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 هاپیمان امور با آشنایيدرس  -3-7

 نوع درس: تخصصي

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

و شرکت در  انعقاد قرارداد توانایي برگزاري دانشجو پس از گذراندن این درس توانایي رودميانتظار  درس هدف کلي درس:

 قراردادي را فراگیرد. هايمسئولیتمناقصه را پیدا نموده و حقوق و 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
 زمان یادگیري )ساعت(

 ردیف رئوس محتوا
 نظري عملي

1 21 

 امور پیمان:

 (..._BOT_ عاملي چهار _سه عاملي_ دوعاملي) قراردادها انواع با آشنایي

 -د قراردا از خارج هايمسئولیت و قراردادي هايمسئولیت تعهدات انواع با آشنایي

 شرایط خصوصي(_شرایط عمومي_هانامهموافقت) قرارداد هايقسمت با آشنایي

 آشنایي با شرایط صحت قرارداد 

 آشنایي با شرایط برگزاري مناقصه و شرایط شرکت در مناقصه

 پایان پیمان -تعلیق پیمان -خاتمه پیمان -آشنایي با شرایط فسخ پیمان

 غیر عمراني هايطرحعمراني و  هايطرحآشنایي با وجه تمایز 

1 

 2 ايبیمهآشنایي با قوانین و مقررات  3 1

 3 آشنایي با قوانین و مقررات مالیاتي 3 1

 4 ونقلبازاریابي حمل 6 1

 جمع 32 1

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 مستندسازي-اطالعاتيسواد  -تفکر-ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه-العمرمادامیادگیري 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 
  وبودجهسازمان مدیریت برنامه

سازمان مدیریت 

 وبودجهبرنامه

 شرایط عمومي پیمان

 

 
  وبودجهسازمان مدیریت برنامه

سازمان مدیریت 

 وبودجهبرنامه
 وبودجهبرنامهبخشنامه 

 
 روانشاد نیامهدي   سیماي دانش

مدیریت  هايروشاصول، مقررات و 

 عمراني هايطرحپیمان 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

31 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون علمي-آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -رایانه  -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (علمي، سوابق تحصیلي و تجاربهاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه ویژگي

هاي مرتبط و یا ونقل، مدیریت ساخت و رشتهریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري، برنامه

 سال 11کارشناسي عمران و ترافیک باتجربه مرتبط حداقل 

 

  



 

32 

 

 راه هندسي مشخصاتدرس  -3-8

 نوع درس: تخصصي

 مهندسي ترافیک –رسم فني و ترسیم با رایانهنیاز: پیش

 -هم نیاز: 

راه، پالن، پروفیل طولي و مقاطع عرضي آشنا  هاينقشهدانشجو پس از گذراندن این درس با انواع  رودميهدف کلي درس: انتظار 

 .مربوطه را شناسایي نماید هايتقاطعو بتواند نواقص هندسي راه و  شده

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
 زمان یادگیري )ساعت(

 ردیف رئوس محتوا
 نظري عملي

 1 هندسي طرح اجزاي  2 1

 2 آن مشخصات و نقلیه طرح وسایل انواع  1 1

 3 هندسي طرح تهیه در مورداستفاده آمارهاي 2 1

 4 طرح سرعت 1 1

 5 آن ترسیم و محاسبه هايروش و هاقوس انواع 3 8

 6 هندسي طراحي در آن و کاربردفاصله دید توقف و سبقت و مثلث دید  1 8

 7 طراحي و مقاطع عرضي در آن کاربرد و محاسبه نحوه و عرضي شیب 1 1

 8 و پروفیل طولي آن کاربرد موارد شیب طولي و 2 1

 9 راه هاينقشهانواع  2 16

 11 زهکشي راه و سطحي هايآب آوريجمع 1 1

 جمع 16 32

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 محاسبه و ریاضي -آموزش دیگران-سواد اطالعاتي -نوآوري و کارآفریني -تفکر

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 سازيراه دکتر حمید بهبهاني  مرکز نشر دانشگاهي 1361

1391 
 وبودجهسازمان برنامه  

هاي نامه طرح هندسي راهآیین 415نشریه 

 ایران

 طرح هندسي و ایمني راه جواد تن زاده  انتشارات صانعي 1394

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت



 

33 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحعه کار، ارائه مقاالت و اي و ...( پوشه مجموپذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون عملي-آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...ردي ومطالعه مو

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شودحل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

 ونقلریزي حملبرنامه دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري،

 

 

 

  



 

34 

 

 مهندسي ترافیکدرس  -3-9

 نوع درس: تخصصي

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

هدف کلي درس: آموزش مفاهیم و اصول اولیه مهندسي ترافیک و توانایي 

 ي عمليهاپروژهکامل در برداشت و مطالعات ترافیک همراه با انجام 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
 زمان یادگیري )ساعت(

 ردیف رئوس محتوا
 نظري عملي

 1 (زیستمحیطانسان، راه، وسیله نقلیه و ) ترافیکعناصر   4 1

 2 شهريبرونو  شهريدرونهاي راه بنديطبقه 2 1

28 7 
مطالعات ترافیک: آشنایي با خصوصیات و پارامترهاي اصلي ترافیک نظیر حجم، 

 هاآن گیرياندازههاي چگالي، سرعت و روش
*3 

 4 راهنمایي هايچراغ بنديزمانبر  تأکیدکنترل ترافیک: با  هايدستگاهآشنایي با  4 1

 5 پارکینگ: مطالعات پارکینگ، انواع پارکینگ و ...  2 1

 6 زیستمحیطترافیک و   2 1

 7 مدیریت ترافیک  2 4

 8 ایمني ترافیک 4 1

 9 در آن مؤثرآشنایي با ظرفیت و عوامل  2 1

 11 ترافیک فرهنگ 1 2 1

 11 لزوم آشکارسازي در ترافیک 1 1

 جمع 32 32

 ریزي گردد.کارگاهي منظور شده در این درس جهت انجام پروژه مطالعاتي برنامه هايساعت* 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب  
 محاسبه و ریاضي-کاربرد فناوري-سواد اطالعاتي-تفکر-مدیریت کار و کیفیت-مؤثرارتباط -کار تیمي

 
 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 مهندسي ترافیک دکتر جلیل شاهي  مرکز نشر دانشگاهي 1368

 ونقلمطالعات حمل دکتر حمید بهبهاني  پژوهاندانش 1384

 مهندسي ترافیک دکتر مهیار عرباني  دانشگاه گیالن 1382

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت



 

35 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي ، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبمسئلههاي شفاهي، حل روش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي و ارائه پروژه عملي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...موردي ومطالعه 

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 مطالعات میداني خارج از دانشگاه با حضور مدرس

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

 ونقلریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري، برنامه

 

  



 

36 

 

 ونقلریزي حملمباني برنامهدرس  -3-11

 تخصصي نوع درس:

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 شود.ميونقلي آشنا حمل هايدستگاهونقل و انواع ریزي حملبا مفهوم برنامه این درس گذراندنهدف کلي درس: دانشجو پس از 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 زمان یادگیري )ساعت(
 ردیف رئوس محتوا

 نظري عملي

 1 ونقل و نقش آن در توسعهونقل، حملتعاریف و مفاهیم: تعریف و مفهوم حمل 2 1

1 4 
ونقل زمیني، ریلي، آبي، حمل هايدستگاهونقل: آشنایي با انواع حمل هايدستگاه

 هوایي
2 

 3 شهريبینونقل حمل هايدستگاه 4 1

 4 ونقل شهريسیستم حمل 6 1

 5 ونقلریزي حملبرنامه 6 1

 6 تقاضاي سفر بینيپیش 6 1

 7 و مقصد مبدأمطالعات  هايروش 4 1

 جمع 32 1

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 

 محاسبه و ریاضي -سواد اطالعاتي -تفکر

  

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 
 مهندسي ترابري دکتر بهنام امیني  

 مهندسي ترابري بانکز دکتر علي خدایي امیرکبیردانشگاه  1392

1379 
 مهندسي ترابري رایت دکتر شهریار افندي زاده علم و صنعتدانشگاه 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

37 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،( پرسشساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون عملي–آزمون کتبي  -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت و 

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي ر کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین و تکرا (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شودحل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 

 (تجارب هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي وویژگي

 ونقلریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري، برنامه

 

 

  



 

38 

 

 رسم فني و ترسیم با رایانهدرس  -3-11

 خصصيت نوع درس:

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

و ونقل مربوط به راه و حمل هاينقشه عالئمهدف کلي درس: توانایي ترسیم نقشه و رسم فني، توانایي فهم مقیاس و مفاهیم، 

 ترافیک

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
 زمان یادگیري )ساعت(

 ردیف رئوس محتوا
 نظري عملي

 1 و ترسیم فني کشينقشهاصول و مباني مقدماتي  1 4

 2 هندسي و هندسه ترسیمي ترسیماتکاربرد اصول و روش  1 18

 3 تخصصي عالئمو عملیات بر روي نقشه و استفاده از  خوانينقشه 1 18

 4 ترسیمي مرتبط با درس طراحي هندسي افزارنرمیادگیري  1 24

 جمع 1 64

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 ریاضيمحاسبه و  -سواد اطالعاتي -تفکر

  

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 2118مرجع کامل اتوکد  علي محمودي  دانشگاهي کیان 1396

 2119 آموزش کاربردي اتوکد علي محمودي  دانشگاهي کیان 1396

 بعدي 3بعدي و  2 -2118 آموزش کاربردي اتوکد امیرحسین بازاني  دیباگران 1396

 

  

 عملي نظري 

 2 1 تعداد واحد

 64 1 تعداد ساعت



 

39 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

 ارائه پروژه عملي

 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کامپیوتر سایت به دسترسي و رسم میز 21 با کالس حداقل

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.انجام ميحل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس   

 

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

 سال 11دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد معماري یا عمران و یا کارشناسي عمران و معماري باتجربه مرتبط حداقل 

 

 

  



 

41 

 

 ترمیم هايمهارترویه راه و درس  -3-12

 نوع درس: تخصصي

 -نیاز: پیش

 مشخصات هندسي راه هم نیاز:

ترمیم را  هايروشراه و  هاييخرابدانشجو با مصالح روسازي راه آشنا شده و توانایي شناخت  رودميهدف کلي درس: انتظار 

 بیاموزد.

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

 1 آسفالتي و شني() پذیرانعطافبتن( و ) صلبآشنایي با انواع روسازي  2 1

 3 هرکدامانواع قیر و کاربرد  6 1

 3 قیر هايآزمایشآشنایي با  2 1

 4 هاآنانواع آسفالت و کاربرد  6 1

 5 هاروسازيوضعیت خرابي  بنديدرجههاي بررسي و روش 4 1

 6 موضعي، فراگیر، اساسي و ...() نگهداريهاي ترمیم و آشنایي با روش 6 1

 7 هاآنهاي ترمیم روسازي و روش هايخرابيمعرفي انواع  6 1

 جمع 32 1

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 کاربرد فناوري-مستندسازي -سواد اطالعاتي -نوآوري و کارآفریني -تفکر -مدیریت منابع -مدیریت کار و کیفیت

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 
 روسازي راه دکتر طباطبایي  نشر دانشگاهي

 دکتر محمود عامري علم و صنعت 1378
 

 شاهین
 مدیریت روسازي

1387 
 دکتر عباس طباطبایي  دانشگاه شهید چمران

مدیریت نگهداري روسازي 

 هاخیابانو  هاراه

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژهاي( تمرین و سخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (تحصیلي و تجاربهاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق ویژگي

 سال 11دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري و یا کارشناسي عمران باتجربه مرتبط حداقل 
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 س کارآفرینيدر -3-13

 نوع درس: تخصصي

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

ترمیم را  هايروشراه و  هاييخرابدانشجو با مصالح روسازي راه آشنا شده و توانایي شناخت  رودميهدف کلي درس: انتظار 

 بیاموزد.

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

2 1 
 وکارکسبآمادگي و تصمیم براي ورود به دنیاي 

 انتخاب زندگي شغلي()زندگي شغلي، انواع زندگي شغلي، 
1 

4 2 
 کارآفرین هايویژگيکارآفریني و 

 عمومي و مدیریتي و ...( هايمهارت، هاویژگي)مفهوم کارآفریني، 
3 

6 3 

 ، ایده یابينوآوريخالقیت، 

فعال نمودن ذهن خالق:  هايروش)مفاهیم خالقیت، نوآوري، ایده یابي، ایده، فرصت، 

 (، منابع کشف ایده و ......فن طوفان فکري، فن اسکمپر و 

3 

4 4 
 کارآفریني هايفرصتشناسایي و ارزیابي 

 اقتصاد مهندسي و ...( هايروش)ارزیابي فني، ارزیابي بازار، ارزیابي مالي و 
4 

4 3 
 سرمایه تأمینو منابع  وکارکسبطرح 

 (سرمایه و ... تأمین، منابع وکارکسبمختلف یک طرح  ايبخشه)
5 

 6 و تثبیت آن وکارکسب اندازيراه 3 4

24 1 
 نمونه وکارکسبتهیه یک طرح 

 )پروژه(
7 

 جمع 16 48

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 کاربرد فناوري -مستندسازي -سواد اطالعاتي -نوآوري و کارآفریني -تفکر-مدیریت منابع -مدیریت کار و کیفیت

 

 فارسي و خارجي( منبع 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 گامبهگام کارآفریني ...محمد کیا، سعیده نساج و   جهاد دانشگاهي 

 
 مباني کارآفریني احمدي، حسن درویش اکبرعلي  پیام نور

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 48 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

مشاهده رفتار  هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهتولید نمونه کار )انواع دست شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحعه کار، ارائه مقاالت و اي و ...( پوشه مجموپذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي -هاي شفاهيپرسش  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي اي( تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه) روش تدریس و ارائه درس

 ...وردي ومطالعه م

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

 

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

باتجربه مرتبط  ترافیکو یا کارشناسي  ، معماريونقلحمل ریزيبرنامه، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري

 سال 7حداقل 
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 ونقلتجهیزات حمل مکانیک و برق هايدستگاهدرس  -3-14

 نوع درس: تخصصي

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

دانشجو پس از گذراندن ابن درس با انواع تجهیزات برقي ترافیکي، استانداردهاي مربوطه،  روديم انتظار هدف کلي درس:

 پیدا کند. تجهیزات ترافیکي آشنایي مصالح مقاومت. یيایستا

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
 زمان یادگیري )ساعت(

 ردیف رئوس محتوا
 نظري عملي

1 8 

 تجهیزات برقي:

 ترافیک در مورداستفادهبرقي  تجهیزات با مقدماتي آشنایي

 فرماندهي راهنمایي هايچراغ کنترل هايدستگاه با آشنایي

 آن کاربرد و ارت چاه احداث هايروش

 زنچشمک هايچراغ آشنایي با

 و وسایل با کار هنگام در فردي ایمني تجهیزات کاربرد هايروش و آشنایي

 برقي تجهیزات

1 

1 8 

 تجهیزات مکانیکي:

 ترافیکي تجهیزات به وارده بارهاي با آشنایي

 هايسازه به وارده بارهاي محاسبات هايروش و مصالح مقاومت با مقدماتي آشنایي

 آشنایي با هاتشت ( و انواع... و باد بار_ برف بار_ دینامیک _استاتیک )بار ترافیکي

 ضربه به مربوط محاسبات_پیچشي  پدیده

 سیستم ،هاچراغ کنترل دستگاه راهنمایي، چراغ تجهیزات با مقدماتي آشنایي 

 باشد صورت چه به کشيبرق

 آن کاربرد وارت  چاه احداث روش 

2 

 جمع 16 1

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 نوآوري و کارآفریني -تفکر-مدیریت منابع-مدیریت کار و کیفیت-کار تیمي-ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه

 مستندسازي -آموزش دیگران-

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 1 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 دکتر ایمان سریري آجیلي  پرسیا 1398
 تأسیساتهندبوک جامع 

 الکتریکي

  نشر علم 1395
شهرام  –رضا نیک پیام 

 مرادي

 هايدستگاهایمني در برق و 

 فشار ضعیف

2115 Federd 
Highway 

Administrataion 
Dunn ASociatcs 
Engineering 

Traffic cotorol 
system hand book 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

 ((...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

هاي عملي انشایي، مشاهده رفتار پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون عملي -زمون کتبيآ -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (سوابق تحصیلي و تجاربهاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، ویژگي

ونقل و ترافیک و یا دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد برق و مکانیک و عمران باتجربه کاري در تجهیزات حمل

 سال 11کارشناسي عمران، برق و مکانیک باتجربه مرتبط حداقل 
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 اجرا هايمهارتمصالح شناسي، تجهیزات ایمني و س در -3-15

 يتخصص نوع درس:

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

ونقل و ترافیک آشنا شده و توانایي هدف کلي درس: دانشجو پس از گذراندن این درس با انواع عالئم، تجهیزات و مصالح حمل

 ها را داشته باشد.اجرا و نظارت بر این طرح

 رئوس مطالبسرفصل آموزشي و  -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

11 11 

 انواع مصالح و تجهیزات:

 گارد هاي ایمني،کاه گیرها و سرعتترافیکي، سرعت کشيخط ها، نگهايمیخگل شبرنگ،

 هايگیرها، سازهضربه ترافیکي، هايجداکننده ،(ها و...فانوس) راهنمایي هايچراغ ها،ریل

 هاي تابلوهاي راهنماي مسیرهاي پایهپوشش باالسري،

 

1 

 گیري و کنترل کیفیت مصالح و تجهیزاتنمونه 2 2

 

2 

21 21 

 ونقل و ترافیک:هاي اجراي تجهیزات حملروش

 هاي اجراي تابلوهاي راهنماي مسیرروش اجراي تابلوهاي انتظامي،م

 گیرهاي ترافیکيها، طراحي و اجراي سرعتمیخهاي اجراي گلروش 

 هاي راهنمایيها و عالئم افقي، طراحي و اجراي چراغکشيهاي اجراي خطروش

 هاریل هاي اجراي انواع گاردطراحي و روش 

 

3 

 جمع 32 32

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 آموزش دیگران -نوآوري و کارآفریني  -مدیریت منابع  - مدیریت کار و کیفیت -کار تیمي 

  

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 
 99نشریه  سازمان برنامه بودجه   

 267نشریه  سازمان برنامه بودجه   1384

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 32 32 تعداد ساعت
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 یادگیري مطلوب درس(شي )شرایط آموزشي و زاستانداردهاي آمو -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

هاي عملي انشایي، مشاهده رفتار پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون عملي -آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ونقل و ترافیکساعت دیواري و کارگاه تجهیزات حمل -آویزرخت -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي مایشگاه، پروژهتمرین و تکرار کارگاه، آز (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شودحل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

هاي مرتبط و یا کارشناسي عمران و ونقل و رشتهریزي حملبودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري، برنامهدارا 

 سال 11ترافیک باتجربه مرتبط حداقل 
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 ونقلحمل ارتباطي در صنعت هايشیوهدرس  -3-16

 نوع درس: تخصصي

 4نیاز: ترم پیش

 -هم نیاز:

و  هايفناورو  يفنّاوراز آخرین  خارج از ایران( و اطالع) یکيترافجستجو، مطالعه، ارتباط در دنیاي توانایي هدف کلي درس: 

 طي یک گزارش کتبي و شفاهي. توانایي ارائه آن یتدرنهاآن و  سازييبوم يسنجامکان انجام

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

 1 ونقلو الکترونیکي مرتبط با حمل علمي هايپایگاهجستجوي منابع و  1 6

7 1 
 الملليبینو  ايمنطقهملي،  هايسازمانیادگیري ادبیات و اصول مکاتبه و مذاکره با  

 ونقل و ترافیکمرتبط با حمل
2 

6 1 
ونقل و ترافیک در فضاي محصوالت و خدمات مرتبط با حمل خریدوفروشهاي روش

 الملليبینمجازي و 
3 

6 1 
هاي ارتباط و مکاتبه با اشخاص و مراکز هدف رشته یادگیري و مهارت در روش

 ونقل و ترافیکحمل
4 

6 1 
و متدهاي متداول و  هابه روشونقل و ترافیک هاي علمي مرتبط با حملبحث در رشته

 صحیح
5 

 6 مرجع هايکتابآشنایي و معرفي  1 1

 جمع 1 32

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 

 نوآوري و کارآفریني-تفکر-مدیریت منابع-مدیریت کار و کیفیت-مؤثرکار تیمي ارتباط -ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه

 مستندسازي-آموزش دیگران-سواداطالعاتي –

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

     

     

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيشبیههاي انجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

 ارائه پروژه عملي

 

 موردنیاز درسمساحت و تجهیزات و وسایل 

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي ( تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايسخنراني، مباحثه) درسارائه  روش تدریس و

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 حضور در مراکز تخصصي دروس مربوطه

 

 (مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجارب هايویژگي

هاي مرتبط و یا کارشناسي عمران و ونقل و رشتهریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري، برنامه

 سال 11ترافیک باتجربه مرتبط حداقل 

 

 

 

 

 

  



 

51 

 

 حمل بار و مسافر هايهزینهارزیابي و برآورد درس  -3-17

 نوع درس: تخصصي

 ونقل مسافرحمل –ونقل بار نیاز: حملپیش

 -هم نیاز:

 ونقل بار و مسافر در دانشجوحمل هايهزینههدف کلي درس: ایجاد توانایي ارزیابي و برآورد 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف محتوا رئوس )ساعت( )ساعت(

 نظري عملي

1 12 
 تأثیرگذار هايشاخصآشنایي با 

 در هزینه حمل
1 

 2 (، سربار و اجتماعيغیرمستقیممستقیم،  هايهزینههاي محاسبه هزینه )آشنایي با روش 12 1

 3 ونقلحمل هايهزینهقوانین و مقررات بر  تأثیر 4 1

 4 هاهزینهریزي حمل در جهت کاهش توانایي در برنامه 4 1

 جمع 32 1

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 مستندسازي -سواد اطالعاتي -تفکر-ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه - العمرمادامیادگیري 

  

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

1389 
 ونقلاقتصاد حمل علي محمودي  بازرگاني هايپژوهشموسسه مطالعات و 

1397 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

 هادانشگاهانساني 

اصول کاربردي اقتصاد  ابراهیم بیضائي 

 ونقلحمل

2117 
Kumares g Sinha and Samuel 
labi 

  Transport decision 
making 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

51 

 

 یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و  -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون عملي-آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...موردي ومطالعه 

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

هاي مرتبط باتجربه و یا کارشناسي ونقل، راه و ترابري و رشتهریزي حملبرنامهدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد 

 سال 11عمران و ترافیک و ... باتجربه مرتبط حداقل 

 

 

 

 

  



 

52 

 

 هاپروژه هايهزینه برآورد و مالي ارزیابيدرس  -3-18

 نوع درس: تخصصي

 اجرا يهامهارتنیاز: مصالح شناسي، تجهیزات ایمني و پیش

 -هم نیاز:

 هايهزینهترافیکي، محاسبه  هايطرحدانشجو پس از گذراندن این درس توانایي متره و برآورد  رودميهدف کلي درس: انتظار 

 و بتواند در صورت نیاز ارزیابي فني اقتصادي را انجام دهد. یداکردهپرا  یتوضعصورتاجرا، بررسي 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 زمان یادگیري )ساعت(
 ردیف رئوس محتوا

 نظري عملي

24 11 

 متره و برآورد

 ترافیکي هايطرح برآورد و متر 1-1

 ترافیکي و تجهیزات تابلوها شدهتمام قیمت محاسبه روش 2-1

 ترافیکي سازيایمن هايطرح 2 فاز هاينقشه تهیه با آشنایي 3-1

 ترافیکي هايطرح از ساخت چون يهاینقشه تهیه با آشنایي 4-2

 راهداري(_ابنیه_ )راه بهايفهرست با آشنایي 5-2

 هايکابل به مربوط هايحفاري به مربوط خاکي عملیات حجم توانایي محاسبه 6-2

 مسیر راهنماي تابلوهاي فونداسیون راهنمایي هايچراغ برق

 ترافیکي هايطرح اجراي در کاربرد مورد ضرایب با آشنایي 7-2

1 

 2 اقتصادي وتحلیلتجزیه هايروش با آشنایي 6 8

 جمع 16 32

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 محاسبه و ریاضي -مستندسازي  -تفکر -سواد اطالعاتي -اي ویژگي شخصیتي و اخالق حرفه

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 
 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 بهافهرست    

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت



 

53 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي و ارائه پروژه عملي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...موردي ومطالعه 

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

معماري باتجربه مرتبط و یا کارشناسي عمران و ترافیک باتجربه مرتبط دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد عمران یا 

 سال 11حداقل 

 

  



 

54 

 

 ونقلایمني در حمل سالمت و ،زیستمحیطدرس  -3-19

 نوع درس: تخصصي

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

توانایي  این درس گذراندندانشجو پس از  رودميهدف کلي درس: انتظار 

 از آن را بیاموزد. گیريیشپ ياراههونقل را پیدا نموده و شناسایي خطرات بالقوه و بالفعل در صنعت حمل

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

 1 تعاریف و استانداردها 2 1

1 4  HSE 2 استانداردها ورامین 

 3 آن هايهزینهحوادث، علل وقوع و  4 1

 4 هاي شناسایي، ارزیابي و کنترل خطراتروش 4 1

 5 سیستم مدیریت ایمني و تدوین طرح ایمني 2 1

 6 ونقلعمراني و حمل هايکارگاه دربررسي نکات مشترک ایمني  2 1

 7 ایمني و بهداشت کارکنان پروژه 2 1

 8 آالتماشینایمني   2 1

 9 و ...( بارنگ کارکردهو ترافیکي )خطرات  ونقلحملایمني در کارهاي  2 1

 11 سازيراهایمني در عملیات اجراي  2 1

 11 ونقلحمل محیطيزیست هايآالیندهکاهش عوامل  6 1

 جمع 32 1

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 تفکر -مدیریت منابع  -مدیریت کار و کیفیت  -اي ویژگي شخصیتي و اخالق حرفه

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 ي عمرانيهاپروژهمرجع مدیریت ایمني در  روانشاد نیادکتر   سیماي دانش 

 عمراني آالتماشینایمني  روانشاد نیادکتر   سیماي دانش 

اطالعات ساختمان سبز، طراحي  سازيمدل نیاروانشاد دکتر   سیماي دانش 

  BIM پایدار و موفق با استفاده از

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

55 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيشبیههاي انجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت و 

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 

 (سوابق تحصیلي و تجاربهاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، ویژگي

هاي مرتبط و یا کارشناس باتجربه ونقل و رشتهریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مدیریت ساخت، برنامه

 سال 11مرتبط حداقل 
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 کارآموزيدرس  -3-21

 نوع درس: تخصصي

 واحد درسي 51نیاز: گذراندن پیش 

 -هم نیاز:

ونقل هدف کلي درس: حضور دانشجو در یک شرکت معتبر مربوط به حمل

 کتبي ارائه نماید. صورتبهمطالعات خود را  درنهایتساعت و  361و ترافیک به مدت 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
 زمان یادگیري )ساعت(

 ردیف رئوس محتوا
 نظري عملي

 1 بار ونقلحمل 1 71

 2 مسافر ونقلحمل 1 71

71 1 its 3 

 4 تجهیزات ترافیک ساخت و نصب 1 121

 جمع 1 361

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب  
 ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه-مؤثرارتباط  -کار تیمي -ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه -العمرمادامیادگیري 

 تفکر-تیميکار -

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

- - - - - 

 

  

 عملي نظري 

 3 1 تعداد واحد

 361 1 تعداد ساعت



 

57 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي ، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبمسئلههاي شفاهي، حل روش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

ساعت. 361با جمع  شدهعنوانتخصص  چهار حداقل در ارائه گزارش  

  

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 

پژوهشي( گروهي، )اي اي( تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 (...مطالعه موردي و

 

 

 (سوابق تحصیلي و تجاربهاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، ویژگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 فنيزبان درس  -3-21

 نوع درس: تخصصي

 خارجينیاز: زبان پیش

 -هم نیاز:

واژگان کلیدي مرتبط با  بررسي و درک مطلب، واژگان تکمیلي اصطالحات ،مفاهیم پایه، بررسي واژگان تخصصيهدف کلي درس: 

 ترافیک

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

 1 بررسي واژگان تخصصي مفاهیم پایه 4 1

 2 بررسي واژگان تخصصي واژگان تکمیلي 4 1

 3 ترافیکي اصطالحاتبررسي واژگان تخصصي  4 1

 4 بررسي و درک مطلب 11 1

1 11 
لغت و اصطالح تخصصي در متون  511 با حداقلآشنایي ) ترافیکواژگان کلیدي مرتبط با 

 ونقل و ترافیک(حمل
5 

 جمع 32 1

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 تفکر -کار تیمي-ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه-مؤثرارتباط -ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه-العمرمادامیادگیري 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 
 ونقل لجستیکفرهنگ لغات حمل دیوید الو آرش آرمون دانشگاه امام حسین

 
 آهنراهزبان تخصصي مهندسي  محمدرضا کي منش  نوآوران

 

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

59 

 

 مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري  -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، خود گزارش فعالیت هاطرحاي...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...سنجي و 

آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 

 رسمساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز د

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...وردي ومطالعه م

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

 شودحل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

 هاي مرتبط مسلط به زبان انگلیسيو ترابري و رشته راه ونقل،حملریزي دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد برنامه

 

 

 

 

  



 

61 

 

 هاراه ایمني بازرسي و راهداري درس -3-22

 خصصيت نوع درس: 

رویه راه و  -اجرا هايمهارتنیاز: مصالح شناسي، تجهیزات ایمني و پیش

 ترمیم هايمهارت

 -هم نیاز:

تکنسین پیدا نموده و  عنوانبهباید توانایي کامل در عملیات راهداري را  این درس گذراندنهدف کلي درس: دانشجو پس از 

 اصول اولیه بازرسي و ممیزي ایمني راه را بیاموزند.

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
 زمان یادگیري )ساعت(

 ردیف رئوس محتوا
 نظري عملي

 1 تعاریف راهداري، بازرسي ایمني راه، ممیزي ایمني راه و ...  2 1

1 14 

 ایمني راه: تأسیساتکنترل تجهیزات و 

 نگهداري راه عملیات 1-2

 ابنیه فني نگهداري 2-2

 رویه راه نگهداري 3-2

 تجهیزات و عالئم ایمني راه 4-2

 عملیات نگهداري زمستاني راه 5-2

 هاراهو نگهداري حریم  مدیریت 6-2

 نگهداري ویژه و اضطراري در شرایط بحران 7-2

2 

 3 آالتماشینتجهیزات و  تأمین 4 1

 4 جانبي تأسیساتکنترل وضعیت هندسي، محیط راه و  6 1

 5 کنترل ابنیه و زیرساخت راه  2 1

 6 مباني ممیزي ایمني راه  4 1

 جمع 32 

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 تفکر -مدیریت منابع- مدیریت کار و کیفیت -ايشخصیتي و اخالق حرفه ویژگي

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

61 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

1384 

سازمان 

 وبودجهبرنامه

 مشخصات فني عمومي راهداري 281نشریه شماره  

 

 

1389 
پژوهشکده 

 ونقلحمل

 مدیریت ممیزي راه ونقلحملپژوهشکده  

1394 
سازمان 

 وبودجهبرنامه

نشریه شماره  هاراهایمني  هاينامهآئین نظام فني 

267 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي -حل مسئله -هيهاي شفاپرسش  

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي اي( تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژهسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 ...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 ()مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربهاي مدرس ویژگي

ونقل و یا کارشناسي عمران و ترافیک باتجربه مرتبط ریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري، برنامه

 سال 11حداقل 
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 اجرا حین ایمني دردرس   -3-23

 اختیاري نوع درس:

 ونقلایمني در حمل سالمت و ،زیستمحیطنیاز: پیش

 -هم نیاز:

 هايطرحفراگیرد و توانایي تهیه  را هاآنسازي هاي ایمنونقلي و ترافیکي و روشهاي حملکارگاه انواع هدف کلي درس:

 ونقلي و ایمني کارگاه را داشته باشد.حمل

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 گیري )ساعت(زمان یاد
 ردیف رئوس محتوا

 نظري عملي

 1 آشنایي با مقدمات و اقدامات قبل از اجرا 2 1

1 2 

 راه: سطح هايکارگاه انواع با آشنایي

 سیار هايکارگاه

 ایستگاهي هايکارگاه

 مدتطوالني هايطرح اجراي براي هایيکارگاه

2 

 3 کارگاهي سازيایمن هايطرح توانایي تهیه 4 12

 4 کارگاهي هايمحوطه در مسیر هدایت توانمندي روش 4 12

 5 کنند.مي کار عمومي هايراه سطح در که کساني براي فردي ایمني مهارت تجهیزات 4 8

 جمع 16 32

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 نوآوري و کارآفریني -تفکر -مدیریت منابع  -مدیریت کار و کیفیت  -کار تیمي-ايویژگي شخصیتي و اخالق حرفه

 مستندسازي -آموزش دیگران-

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

1384 
 267نشریه  وبودجهسازمان برنامه  وبودجهسازمان برنامه

 7جلد 

1384-1394 
انتشارات نظام فني 

 وبودجهبرنامهسازمان 

انتشارات نظام فني سازمان  

 وبودجهبرنامه

نشریه ها راهنامه ایمني آیین

267 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتبي، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

هاي عملي انشایي، مشاهده رفتار پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهکار در محیطانجام 

هاي تحقیقات، ها گزارش فعالیتاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرحپذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون عملي -کتبيآزمون  -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ونقل و ترافیکساعت دیواري و کارگاه تجهیزات حمل -آویزرخت -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي ( تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژهايسخنراني، مباحثه) درسارائه  روش تدریس و

 (...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شودحل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (تبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربدرس )مدرک تحصیلي، مرهاي مویژگي

هاي مرتبط و یا کارشناسي عمران و ونقل و رشتهریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري، برنامه

 سال 11ترافیک باتجربه مرتبط حداقل 
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 هاآنونقل و ترافیک و کاربرد حمل هاينامهآئیندرس   -3-24

 نوع درس: اختیاري

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 هانامهینآئونقل و آشنایي با آن مرتبط با حمل ...و  هادستورالعمل، هانامهینآئهدف کلي درس: شناخت مراجع صدور 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف محتوارئوس  )ساعت(

 نظري عملي

 1 نامهآئینمعرفي مراجع صدور قوانین، مقررات و   11 1

1 4 
و ... و  نامهشیوهنامه، ضوابط و قوانین و مقررات آشنایي با بخشنامه، دستورالعمل، آیین

 هاآناثرات حقوقي 
2 

 3 آشنایي با نحوه تعارض منابع مذکور 2 1

 4 مربوطه هايسازمانتوسط وزارت راه و شهرسازي و  صادرشدهاسناد  2 1

 5 توسط مدیریت و برنامه بودجه صادرشدهاسناد  2 1

1 2 
 محترم وزیران هیئتاسناد مصوب شده توسط 

 
6 

 7 موارد تصویبي توسط مجلس شوراي اسالمي 4 1

 8 ونقلمدارک منتشره توسط پژوهشکده حمل 2 1

 9 هاشهرداري منتشرشدهاسناد  2 1

 11 الملليبینعلمي  هايپایگاهمراجع و  2 1

 جمع 32 1

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 سواد اطالعاتي -تفکر-العمرمادامیادگیري 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 ربط يذو جاري از منابع  شدهابالغ هاينامهبخشکلیه 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



 

65 

 

 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژهتمرین و  (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 (...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (تحصیلي و تجاربهاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق ویژگي

هاي مرتبط و یا کارشناسي عمران و ونقل و رشتهریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد راه و ترابري، برنامه

 سال 11ترافیک باتجربه مرتبط حداقل 
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 *هوشمند و فناوري اطالعات ونقلحمل هايدستگاهدرس   -3-25

 نوع درس: اختیاري

 هاآنونقل و ترافیک و کاربرد حمل هاينامهآئین -نیاز: مهندسي ترافیک پیش

 -هم نیاز:

، هاراهآن در مدیریت ترافیک و افزایش ایمني  یرگذاريتأثونقل هوشمند و میزان حمل هايدستگاههدف کلي درس: آشنایي با 

هوشمند براي  هايدستگاه، آشنایي با منافع ITSپرکاربرد  هايدستگاهاز هر یک از  يبرداربهرهنحوه  آشنایي با عملکرد و

 فوق در بازدیدهاي مؤثر هايدستگاهمختلف جامعه و مشاهده نحوه عملکرد  يهاگروه

*ITS 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

 1 (دونقل هوشمنحمل هايسامانه) ITS تعریف 2 1

 2 و موارد استفاده از آن ITSاز  برداريبهرههاي حیطه 2 1

 3 هاآنونقل و نحوه عملکرد هاي هوشمند حملانواع سامانه 6 32

 4 و نتایج حاصل از آن توسعهدرحالدر کشورهاي پیشرفته و  ITS هايدستگاهکاربرد  2 1

1 4 
ونقل، ساکنان محلي و راه و سایر مسافران، متخصصان حمل کاربران براي: ITSمنافع 

 تشکالت اقتصادي
5 

 جمع 16 32

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 کاربرد فناوري-سواد اطالعاتي-تفکر-مدیریت منابع-مدیریت کار و کیفیت-العمرمادامیادگیري 

 

 فارسي و خارجي(منبع  3منبع درسي )حداقل  -ج 
 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

2114 
توشي یوکي یوکوتا، 

 ریچارد جي ویلند

نجفي/ وزارت  اسداهلل

دفتر  -راه و ترابري

 و ایمني آوريفن

دفتر مطالعات فناوري 

و ایمني وزارت راه و 

 شهرسازي

ونقل حمل هايدستگاه

هوشمند در کشورهاي 

 توسعهدرحال

   
 جهاني راهانجمن 

PIARC 

 هايسیستمراهنماي 

 هوشمند ونقلحمل

  محمود سیادت موسوي موج سبز 1391
ریزي مباني برنامه

 ونقل هوشمندحمل

1383 
معاونت آموزش و 

 آوريفنتحقیقات و 
 سعید صفري

مجمع جهاني 

 راهپیارک
 ونقل هوشمندحمل

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 درس( استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون عملي– -د آزمون کتبي و ارائه گزارش بازدی -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 (...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود و بازدید تحت نظارت مدرس مربوطهحل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (درس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربهاي مویژگي

هاي مرتبط باتجربه و یا کارشناس باتجربه مرتبط ونقل و رشتهریزي حملدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد برنامه

 سال 11حداقل 
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 مباني مدیریت و کنترل پروژهدرس  -3-26

 نوع درس: اختیاري

 -نیاز: پیش

 -هم نیاز:

ریزي، آشنایي اولیه با کنترل پروژه پیدا نموده هاي مختلف برنامهو آموزش روش هدف کلي درس: آشنایي با مفاهیم اولیه مدیریت

 آشنایي پیدا نماید. MSP ازجملههاي مربوطه افزارنرمو با 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
 )ساعت(زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا
 نظري عملي

 1 دانش مدیریت پروژه هايحوزهآشنایي با  8 1

 2 فرآیندي مدیریت پروژه هايگروهآشنایي با  6 1

 3 تفاوت پروژه و عملیات 2 1

 4 و ... CPMریزي پروژه برنامه هايروش 12 1

 5 بهنگام کردن شبکه 2 1

 6 موازنه هزینه زمان 2 1

 7 تأخیرهامحاسبه  2 1

 جمع 32 1

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 کاربرد فناوري-مستندسازي-سواد اطالعاتي -مدیریت منابع -مدیریت کار و کیفیت -مؤثرارتباط 

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 مدیریت و کنترل پروژه شیرمحمديدکتر علي حاج   ارکان دانش 1394

 PMI PMBOK   آخرین ویرایش

ریزي و مدیریت برنامه دکتر مهدي ابطحي  برین پژوهاندانش 

 کنترل پروژه

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1ندلي استاد ص -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54کالس با مساحت 

 ساعت دیواري -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 (...مطالعه موردي و

سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.سرفصل، در قالب   

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 

 (هاي مدرس )مدرک تحصیلي، مرتبه علمي، سوابق تحصیلي و تجاربویژگي

ونقل و مهندسي صنایع و یا زي حملریدارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد مدیریت ساخت، راه و ترابري، برنامه

 سال 11کارشناسي عمران، ترافیک و صنایع باتجربه مرتبط حداقل 
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 بردارينقشهدرس  -3-27

 نوع درس: اختیاري

 -نیاز:پیش

 -هم نیاز:

 طرح هندسي و ... با دوربین و بدون دوربین نمودن یادهپو  بردارينقشههدف کلي درس: توانایي کار با تجهیزات 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 
زمان یادگیري 

 ردیف رئوس محتوا )ساعت(

 نظري عملي

 1 در ترافیک بردارينقشهمقدمات  2 1

 2 ونقل و ترافیکدر حمل بردارينقشهنوین  هايفناوري 2 1

 3 تصویر هايدستگاه 2 1

 4 و مساحي گیرياندازه هايمهارت 2 8

 5 سازيپیاده هايمهارت 3 8

 6 یابيزاویهترازیابي و  2 8

 7 هاکارگاهمشخصات هندسي در  هايسازيپیاده 3 8

 جمع 16 32

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظار هايمهارت -ب 
 مدیریت کار و کیفیت -آوريفنکاربرد  -سواد اطالعاتي  -مستندسازي -یادگیري مدام العمر

 

 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج 

 عنوان منبع مؤلف مترجم ناشر سال انتشار

 
 سازيراهدر  هاقوسمسیر و  بردارينقشه علیرضا سلیماني  آذرخش 1379

 بردارينقشه شمس نوبخت  علم و صنعت 1397

 مقدماتي بردارينقشه قدرت اله تهراني  دانشگاه تهران 1393

 

 

 

 

 

 عملي نظري 

 1 1 تعداد واحد

 32 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د 

(( ...رفع عیب و –یابي هاي شفاهي، حل مسئله، آزمون کتب، آزمون شناسایي )عیبروش سنجش و ارزشیابي )پرسش

رفتار  مشاهده هاي عملي انشایي،پرسش (ساختهنمونه کار )انواع دست تولید شده،سازيهاي شبیهانجام کار در محیط

هاي تحقیقات، گزارش فعالیت هاطرحاي و ...( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و پذیر، رعایت اخالق حرفه)مسئولیت

 ...خود سنجي و 

آزمون کتبي و ارائه پروژه عملي -حل مسئله -هاي شفاهيپرسش  

 

 و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس مساحت

 4متر و طول  5/1وایت برد با عرض  -عدد 1صندلي استاد  -عدد 31صندلي دانشجویي  –مترمربع  54س با مساحت کال

 بردارينقشهساعت دیواري و تجهیزات  -آویزرخت -مرتبط  افزارنرم -رایانه -ویدئو پروژکتور -متر
 

 

پژوهشي( گروهي، )اي تمرین و تکرار کارگاه، آزمایشگاه، پروژه (ايسخنراني، مباحثه) درسروش تدریس و ارائه 

 (...مطالعه موردي و

 سرفصل، در قالب سخنراني و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.

شود.حل تمرین و مسئله توسط دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام مي  

 مطالعات میداني خارج از دانشگاه با حضور مدرس

 

 (تجارب و تحصیلي سوابق علمي، مرتبه تحصیلي، مدرک) مدرس هايویژگي

 باتجربه عمران ،بردارينقشه کارشناسي یا و مرتبط هايرشته و عمران ،بردارينقشه ارشد کارشناسي مدرک حداقل بودن دارا

 سال 11 حداقل مرتبط
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 پیوست ها
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 پیوست یک

 ايجاده ونقلحملکارداني پیوسته رشته  دورهجهیزات استاندارد موردنیاز ت

 تجهیزات مصرفي ايتجهیزات سرمایه ردیف

 انواع نمونه شبرنگ رفتلکتو متر 1

 ترافیکي يهارنگانواع  میکروسکوپ ویژه شب رنگ 2

 ایمني کشدست کاتر پالتر 3

 کاله ایمني يکشخطماشین  4

 جلیقه شب رنگ کوب ماشین گارد ریل 5

 کفش کار کرونومتر 6

 2.5ورقه فلزي  ابزارجعبه 7

 لوله دستگاه جوش 8

 مصالح بنایي دریل 9

 نوار زرد چراغ گردان 11

11 
  متحرک ثابت، زنچشمکچراغ 

  پرچم 12

  بندراهخرک  13

  تابلو کارگران مشغول کارند 14

  بردارينقشهدوربین و تجهیزات  15
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 پیوست دو

  ياجاده ونقلحملکارداني پیوسته رشته  دورهمشخصات استاندارد مدرس موردنیاز 

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلي

سابقه  مقطع

تدریس و 

 تجربه کاري

 نام دروس مجاز به تدریس
 کارشناسي

کارشناسي 

 ارشد
 دکترا

 و آمار عمومي ریاضي 5  *  ریاضي 1

 5  *  فیزیک 2
 فیزیک عمومي

3 
 يزیربرنامه-عمران 

 ونقلحمل
 *  5 

سرپرستي  – يالمللنیب ونقلحمل

 -بار ونقلحمل -ونقلحمل

مشخصات هندسي  -مسافر ونقلحمل

مباني  -مهندسي ترافیک -راه

مصالح  -ونقلحمل يزیربرنامه

 هايمهارتشاسي، تجهیزات ایمني و 

ارتباطي در صنعت  يهاوهیش -اجرا

ارزیابي و برآورد  – ونقلحمل

ایمني  -حمل بار و مسافر يهانهیهز

 يهانامهنیآئ -در حین اجرا

 -هاآنو ترافیک و کاربرد  ونقلحمل

هوشمند و  ونقلحمل هايدستگاه

مباني مدیریت و  -فناوري اطالعات

، سالمت و زیستمحیط -پروژهکنترل 

 –زبان فني  -ونقلحملایمني در 

 -راهداري و بازرسي ایمني راه 

 کارآموزي

 5  *  راه و ترابري-عمران 4

مشخصات  – هاپیمانآشنایي با امور 

 –مهندسي ترافیک  - هندسي راه

رویه  -ونقلحمل ریزيبرنامهمباني 

مصالح  -ترمیم هايمهارتراه و 

 هايمهارتشاسي، تجهیزات ایمني و 

ارتباطي در صنعت  هايشیوه - اجرا

ارزیابي و برآورد  – ونقلحمل

ایمني  -حمل بار و مسافر هايهزینه

 هاينامهآئین -در حین اجرا

 - هاآنو ترافیک و کاربرد  ونقلحمل

زبان  -پروژهمباني مدیریت و کنترل 

راهداري و بازرسي ایمني  –فني 
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 کارآفریني -کارآموزي –راه 

 بردارينقشه 5  *  بردارينقشه 5

6 
مدیریت  -عمران

 ساخت
 *  5 

مباني  – هاپیمانآشنایي با امور 

ارزیابي  – پروژهمدیریت و کنترل 

 -هاپروژه هايهزینهمالي و برآورد 

، سالمت و ایمني در زیستمحیط

 کارآفریني -ونقلحمل

 سم فني و ترسیم با رایانهر 5  *  معماري 7

 5  *  برق 8
برق و مکانیک تجهیزات  هايدستگاه

 ونقلحمل

 پروژهمباني مدیریت و کنترل  5  *  صنایع 9

 5  *  مکانیک 11
 تجهیزات مکانیک و برق هايدستگاه

 ونقلحمل

11 

کارشناس ترافیک با 

مدرک کارشناسي 

 ارشد

* *  7 

مصالح شناسي، تجهیزات ایمني و 

آشنایي با امور  –اجرا  هايمهارت

 – الملليبین ونقلحمل -هاپیمان

رسم فني و  -ونقلحملسرپرستي 

 -ایمني در حین اجرا -ترسیم با رایانه

 کارآفریني

       

 براي دروس تخصصي نظري. سال 5تدریس و تجربه کاري  باسابقه ونقلحملکارشناس ارشد  -

سابقه کار در رشته مربوطه براي  سال 3داراي حداقل  هايرشتهیا کارشناس ارشد سایر  ونقلحملکارشناس یا کارشناس ارشد  -

 تدریس دروس تخصصي عملي.

 

 

 

 

 

 

 

 


