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مرانابراهیم صالحی ع  

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهیس شورای برنامه ئر

 ده دوره کاردانی پیوسته رشته عمرانبرنامه درسی بازنگری ش

، برنامه درسی  41/5/4931جلسه تاریخ  سیزدهمینای در ریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه

 را به شرح زیر تصویب کرد:ه دوره کاردانی پیوسته رشته عمران بازنگری شد

وارد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی  4931این برنامه درسی برای دانشجویانی که از مهرماه سال  (4ماده 

 می شوند قابل اجرا است.

جایگزین  4931-4933از نیمسال اول سال تحصیلی   سی دوره کاردانی پیوسته رشته عمراناین برنامه در (2ماده 

شورای عالی برنامه  933مصوب جلسه شماره  ر های عمومی ساختمانسی دوره  کاردانی پیوسته رشته کابرنامه در

 می شود.  45/42/4931ریزی به تاریخ 

این برنامه درسی در سه فصل: مشخصات کلی، عناوین دروس و سرفصل دروس تنظیم شده است و به  (9ماده 

ی گسترش و برنامه ریزی تمامی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که مجوز پذیرش دانشجو از شورا

 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  4931-4933این برنامه درسی از شروع سال تحصیلی  (1ماده 

 بازنگری نیاز دارد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سپیده بارانی

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه  دبیر

 غالمرضا کیانی

 ایریزی آموزشی دانشگاه فنی و حرفهشورای برنامه  نایب رئیس
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 مقدمه -1-1
 هایدرزمینه عمرانی مختلف هایپروژه در بتوانند که است کارآمدی و متخصص نیروهای تربیت آن هدف که است ایرشته عمران

 مسئولیت غیره و زیستیطمح فاضالب، دفع و آوریجمع آبی، بناهای و هاسازه سازی،بلندمرتبه ،سازیپل ،سازیراه سازی،ساختمان

 یک آبادی به که یزیهر چ یگردعبارتبه است؛ سازندگی ایجاد در علم کاربرد بیانگر این رشته. گیرند عهده بر را هااجرای این پروژه

 رشته این به و .. طبیعی بالیای برابر در مقاوم هایساختمان سیلو، تونل، برج، نیروگاه، جاده، فرودگاه، سد، مانند ،گرددیبازم کشور

 . شودیم مرتبط

 

 تعریف -1-2
، عمرانی هایپروژه اجرای درزمینه باال عملی مهارت بودن دارا باهدف که است متخصصی نیروی عمران کاردانی رشته التحصیلفارغ

 .باشد برخوردار نیز نظری مباحث در کافی فنی دانش از

 

 هدف -1-3
های اسناد در راستای اجرای سیاست است که بتوانند عمرانرشته  در ماهرکاردان و  گانآموختتربیت دانش ،درسیهدف از این برنامه 

های کلی علم و فناوری، سند اقتصاد مقاومتی و .. ساله، سیاست 21انداز نظیر نقشه جامع علمی کشور، سند چشمکشور باالدستی 

  تالش نموده و مثمر ثمر باشند.

 

 اهمیت و ضرورت -1-4 
نظری تسلط داشته و با  به مباحث بیشتر، رشته عمران به دلیل گذراندن دروس عمدتاً تئوری التحصیالنفارغبا توجه به اینکه اغلب 

را  خألاین ، نیروهای کارآزموده اجرایی باتربیتضروری است تا ، آشنایی کافی ندارند های عمرانیپروژهمسائل عملی و اجرایی 

آموختگان برنامه درسی کاردانی عمران با رویکرد توجه به نیازهای بازار کار و توجه به نقاط قوت دانش، بر این اساس .نمودجبران 

 است. شدهتدوینای دانشگاه فنی و حرفه

این رشته  التحصیالنفارغاست.  یافتهاختصاصبه دروس اجرایی و کارگاهی ، نیمی از ساعات دروس رشته کاردانی عمران بیش از

مشابه خود  التحصیالنفارغاجرایی و کارگاهی در سطح باالتری در مقایسه با سایر  هایتوانمندیبه لحاظ ، ب دانش فنیعالوه بر کس

 ها قرار خواهند گرفت.دانشگاه در دیگر

 

 التحصیالن نقش و توانایي فارغ -1-5
 عمرانیسرپرستی کارگاه  -

 ساختمانی یهاپروژهنظارت بر امور اجرایی  -

 کنترل بچینگساخت بتن و  -

 کنترل کیفیت بتن یهاشیآزماانجام  -

 ساختمان یبردارنقشهمهارت کافی در انجام  -

 های عمرانیپروژهپذیرش مسئولیت ایمنی در  -

 مهارت کار در دفتر فنی  -

 عمرانی هایپروژهمتره و برآورد  -

 ساختمان کشینقشهمهارت در  -

 عمرانی آالتماشینمهارت در مدیریت  -
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 مشاغل قابل احراز -1-6
 عمرانیسرپرست کارگاه  -

 اجرایی ساختمانکاردان  -

 عمرانی هایپروژهناظر  -

 اپراتور بچینگ بتن -

 مسئول آزمایشگاه کنترل کیفیت بتن -

 آزمایشگاه مکانیک خاک کاردان -

 عمرانیبردار کارگاه نقشه -

 مسئول ایمنی کارگاه ساختمانی -

 عمرانی هایپروژهدفتر فنی  کاردان -

 متره  کاردان -

 عمرانی آالتماشینمسئول  -

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7 
دوره تابستانی و هر یک نیمسال تحصیلی و  2 تحصیلی مرکب از هرسالاست و  سال 2دوره کاردانی حداکثر مدت مجاز تحصیل 

هفته امتحانات پایان دوره  هفته آموزش و یک 6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16نیمسال شامل 

هر واحد ، ساعت در نیمسال 16هر واحد درس نظری معادل  و استدروس نظری و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  است.

 81معادل  حداقل هر واحد درس کارگاهی، در نیمسال ساعت 81و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل درس عملی و آزمایشگاهی

 باشد.ساعت در نیمسال می 121معادل  یا کارورزی در نیمسال و هر واحد کارآموزی ساعت 68و حداکثر  ساعت

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8 
 مرتبط  و کاردانشی احرفهفنی و  یهاهنرستان آموختگاندانش -

 ورودیقبولی در آزمون  -

 دارا بودن شرایط عمومی -

 

  ساعت()برحسب سهم درصد دروس نظري و عملي  -1-9

 مالحظات درصد مجاز )برحسب ساعت(درصد  تعداد ساعت تعداد واحد نوع درس

  82تا  22 34 418 84 نظری

  42تا  22 63 1388 23 عملی

  111 111 2121 42 جمع
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 برحسب تعداد واحد( )نوع درس  -1-11

 نوع درس
 تعداد واحد

 موردنظرتعداد واحد برنامه درسی 
 حداکثر حداقل

 13 13 13 عمومی

 2 8 2 عمومی مهارت

 4 11 2 پایه

 88 84 82 تخصصی 

 6 1 6 اختیاری 

 42 42 61 جمع
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 دروس عناوین :فصل دوم -2
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 رشته عمراندوره کارداني پیوسته جدول دروس عمومي  -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 یازنهم نیازیشپ

 جمع عملی نظری

   81 1 81 3 زبان و ادبیات فارسی 1

   81 1 81 3 زبان خارجی 2

   32 1 32 2 "مبانی نظری اسالم" ییک درس از گروه درس 3

   32 1 32 2 "اسالمیاخالق " ییک درس از گروه درس 8

   32 32 1 1 بدنییتترب 2

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   228 32 142 13 جمع

 

 رشته عمراندوره کارداني پیوسته  عمومي جدول دروس مهارت -2-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

نیاپیش تعداد ساعت

 ز
 نیازهم

 جمع عملی نظری

   32 1 32 2 اصول و فنون مذاکره 1

   81 32 16 2 بازاریابی مجازی 2

   81 32 16 2 روش تحقیق و مهارت ارائه 3

   - - - 2 جمع

  واحد از دروس فوق الزامی است. 2گذراندن 

                  

 عمرانرشته دوره کارداني پیوسته پایه  دروسجدول  -2-3 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظری

   81 1 81 3  عمومی ریاضی 1

   32 1 32 2 مکانیک فیزیک 2

   11 68 16 2 یکاربرد یافزارهانرم با ییآشنا 3

   161 68 46 4 جمع
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 عمرانرشته دوره کارداني پیوسته تخصصي دروس جدول  -2-4 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظری

  بتن فنّاوری 32 1 32 2 بتنی هایسازهاجرای  1

    32 1 32 2 فوالدی هایسازهاجرای  2

    32 1 32 2 استاتیک 3

    32 1 32 2 و پروژه (HSEایمنی ) 8

  بتن فنّاوری 81 81 1 1 بتن فنّاوریآزمایشگاه  2

  مکانیک خاک 81 81 1 1 آزمایشگاه مکانیک خاک 6

   68 81 16 2 آنالیز بهاء و پروژه 4

   32 1 32 2 تجهیز و اداره کارگاه 1

   32 32 1 1 پروژه 4

  زبان خارجی 32 1 32 2 زبان فنی 11

    11 68 16 2 محاسبه و اجرای قالب 11

   32 1 32 2 فنّاوری بتن 12

    68 81 16 2 کارآفرینی 13

   281 281 1 2 یآموزکار 18

   68 68 1 1 برداریکاربرد رایانه در نقشه 12

    81 81 1 1 کارگاه تأسیسات برقی 16

    81 81 1 1 کارگاه تأسیسات مکانیکی 14

    68 68 1 1 کارگاه تزئینات داخلی 11

    68 68 1 1 کارگاه جوشکاری 14

    32 1 32 2 آالت عمرانیمدیریت ماشین 21

  کشی بتنی و رایانهنقشه 2 16 68 11 (BIMسازی اطالعات ساختمان)مدل 21

    32 1 32 2 مصالح ساختمانی 22

  استاتیک 81 1 81 3 مقاومت مصالح 23

    32 1 32 2 مکانیک خاک 28

    68 68 1 1 برداری عمومینقشه 22

    11 68 16 2 کشی بتنی و رایانهنقشه 26

   1826 1111 881 88 جمع
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 رشته عمراندوره کارداني پیوسته  جدول دروس اختیاري -2-5

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازهم نیازپیش

 جمع عملی نظری

    32 1 32 2 اصول سرپرستی 1

  روسازی راه 81 81 1 1 آزمایشگاه روسازی 2

  فنّاوری بتن 32 1 32 2 تنیدهساخته و پیشبتن پیش 3

   32 1 32 2 ریزی و کنترل پروژهبرنامه 8

  مقاومت مصالح 32 1 32 2 سازیپل 2

  مقاومت مصالح 32 1 32 2 هامقدماتی سازهتحلیل  6

  روسازی راه 32 1 32 2 تعمیر و نگهداری راه 4

    32 1 32 2 تعمیر و نگهداری ساختمان 1

  مقاومت مصالح 32 1 32 2 تونل سازی 4

  فنّاوری بتن 32 1 32 2 های بتنیدوام سازه 11

    32 1 32 2 روسازی راه 11

    32 1 32 2 کاربردیشناسی زمین 12

  برداری عمومینقشه 68 68 1 1 برداری مسیرعملیات نقشه 13

    68 81 16 2 عناصر و جزئیات ساختمان 18

   32 1 32 2 ساختمان اقتصاد مبانی 12

    68 81 16 2 سازی و پروژهمحوطه 16

   - - - 6 جمع

 واحد از دروس فوق الزامی است. 6گذراندن * 
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 عمرانرشته  پیوسته کاردانيدوره  سوبندي پیشنهادي در ترمجدول -2-6

 نیمسال اول -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  32 1 32 2 اسالمیاخالق  ییک درس از گروه درس 1

  32 1 32 2 ( و پروژهHSEایمنی ) 2

  11 68 16 2 یکاربرد یافزارهانرم با ییآشنا 3

  81 1 81 3 ریاضی عمومی  8

  81 81 1 1 کارگاه تأسیسات برقی 2

  81 81 1 1 کارگاه تأسیسات مکانیکی 6

  32 1 32 2 آالت عمرانیمدیریت ماشین 4

  32 1 32 2 مصالح ساختمانی 1

  32 1 32 2 دانش خانواده و جمعیت 4

  - - - 14 جمع

 

 نیمسال دوم -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

  32 1 32 2 های فوالدیاجرای سازه 1

  32 1 32 2 استاتیک 2

   32 32 1 1 بدنیتربیت 3

   81 1 81 3 زبان خارجی 8

  32 1 32 2 فنّاوری بتن 2

   32 1 32 2 فیزیک مکانیک 6

  68 68 1 1 تزئینات داخلیکارگاه  4

   68 68 1 1 برداری عمومینقشه 1

   11 68 16 2 کشی بتنی و رایانهنقشه 4

  - - - 2 درس اختیاری 11

  - - - 11 جمع
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 نیمسال سوم -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

1 
مبانی نظری  ییک درس از گروه درس

 اسالم
2 32 1 32   

 فنّاوری بتن   81 81 1 1 آزمایشگاه فنّاوری بتن 2

 زبان خارجی  32 1 32 2 زبان فنی 3

   11 68 16 2 محاسبه و اجرای قالب 8

   68 68 1 1 کارگاه جوشکاری 2

 واحد  31پس از گذراندن  281 281 1 2 آموزیکار 6

  68 68 1 1 بردارینقشهکاربرد رایانه در  4

 استاتیک 81 1 81 3 مقاومت مصالح 1

   32 1 32 2 مکانیک خاک 4
  - - - 2 درس اختیاری 11

  - - - 11 جمع

 

 نیمسال چهارم -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظری

 فنّاوری بتن 32 1 32 2 های بتنیاجرای سازه 1

 مکانیک خاک 81 81 1 1 آزمایشگاه مکانیک خاک 2

 واحد  21پس از گذراندن  32 32 1 1 پروژه 3

   32 1 32 2 کارگاه ادارهتجهیز و  8

   - - - 2 درس اختیاری 2

  81 1 81 3 زبان و ادبیات فارسی 6

   68 81 16 2 کارآفرینی 4

  68 81 16 2 آنالیز بهاء و پروژه 1

 کشی بتنی و رایانهنقشه 2 16 68 11 (BIMاطالعات ساختمان)سازی مدل 4

   - - - 2 درس مهارت عمومی 11

  - - - 14 جمع
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 فصل سوم: سرفصل دروس-3
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 يبتن هايسازه ياجرادرس  -3-1
 تخصصی نوع درس: 

 بتن فنّاورینیاز: پیش

 -نیاز: هم

 بتنی هایسازهآشنایی با ضوابط اجرای هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 1 و عملیات بتنی و کنترلی میلگرد گذاریبندی، های بتنی شامل قالبآشنایی کلی با اجرای سازه 1

 1 1 ، سیمان، آب، مواد افزودنی، میلگرد و الیاف(دانهسنگاجزای بتن ) تأمین 2

 1 1 هاانبار کردن اجزای بتن، الزامات و توصیه 3

8 
در  شدهارائهتوزین و پیمانه کردن اجزای بتن طبق طرح مخلوط بتن و اصالحات رطوبتی طرح مخلوط 

 کارگاه
1 1 

 1 2 ها در ارتباط با انواع بتن(کنها، زمان اختالط و عملکرد مخلوطکنمخلوطاختالط بتن در کارگاه )انواع  2

 1 2 اصالح روانی بتن هایروشو  کارپایکنترل روانی بتن در  6

 1 2 بتن، جداشدگی و ... کاراییوسایل حمل بتن )مزایا و معایب هر یک( با توجه به  4

 1 2 های بتن و جداشدگیبا توجه به ویژگی هاآنریختن و کاربرد  هایروش –یل ریختن بتن وسا 1

4 
، زمان لرزش، نحوه خروج، فواصل فروبردنبا لرزاننده خرطومی )نحوه  ویژهبهآن  هایروشتراکم بتن و 

 آن بر کیفیت مقاومتی و دوام تأثیرلرزاندن، لرزاندن مجدد( و 
2 1 

 1 2 آب انداختن بتن ویژهبه( و اصول آن ماله زنیو  ماله زنیتخته کشی، پرداخت سطح بتن )شمشه 11

11 
آوری تسریع عمل –مختلف آن  هایروشآوری نهایی رطوبتی بتن و آوری اولیه( و عملمحافظت )عمل

 انجام آن هایروششده و حرارتی بتن و 
2 1 

12 
آوری و آزمایش، گیری، عملبرداری، قالببرداری، تواتر نمونهنحوه کنترل کیفی مقاومت بتن )رش نمونه

 (کم مقاومت، بررسی بتن باردهتعیین میانگین، بررسی و انطباق 
2 1 

13 
 رو –بندی و آشنایی با اجزای قالب شالوده، ستون، تیر و دال اصول قالب –بندی مواد و مصالح قالب

 نصب قالب –مواد رهاساز  –قالب  اداری
2 1 

 1 2 های اطمینان و ..(در اجزای قائم و افقی، پایه قالب برداری)زمان  قالب برداریاصول  18

12 

 –بستن میلگردها  –خم کردن میلگردها  –برش میلگرد  – هاآنآشنایی با آزمایش میلگردها و انواع 

تمیزی سطح میلگردها و  –( فاصله نگهدارها )آشنایی با انواع لقمه –میلگردها  پوشش تأمین هایروش

 زداییزنگ

2 1 

 1 2 های بتنیرفتار اجزاء سازه 12

 1 2 اجرای انواع سازه نگهبان بتنی 16

 1 2 بتنی در حال اجرا هایساختمانبازدید از عملیات اجرایی  14

 1 32 جمع

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 انتظارهاي عمومي و تخصصي مورد مهارت -ب

 بتنی هایسازهآشنایی با ضوابط اجرای 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 آرمهبتن هایساختماناجرای 
سعید  –علیرضا رهایی 

 نعمتی
 1342 فدک ایستیس 

 آرمهبتن هایساختماناجرای 
 –مهدی قالیبافیان 

 کامیار سلطانی عربشاهی 
 1342 و ادبعلم  

  پرویز قدوسی بتنی  هایسازهاجرای  هایروش
 و صنعتدانشگاه علم 

 ایران
1343 

 اجرای بتن دست نامه
 دوبروولسکی، جوزف

 وادل جوزف

 -طاحونی شاپور

 -پیدایش منصور 

 رمضانیان پور اکبرعلی 

 1341 علم و ادب

 

 س(استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب در -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیتپوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح( .اي ورعایت اخالق حرفه

 ارائه  کارگروهی -کوئیز   - ترمپایانآزمون  -  ترممیانآزمون 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1یز استاد م -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 آموزشی مرتبط با مطالب درسی هایفیلمگزینش تصاویر و  -و ضوابط مرتبط  هانامهآیینبخشی از  ارائهصورت سخنرانی، و تدریس به

 پژوهش گروهی و ارائه آن توسط دانشجویان

 

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

سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه سال  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
  

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1115/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8/


19 
 

 يفوالد هايسازه ياجرادرس  -3-2
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 فلزی هایساختماناجرایی  هایروشآشنایی با هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 شناخت مصالح فوالد   1

 1 2 فوالدی هایسازهشناخت انواع  2

 1 2 و اجرای آن هاستونشناخت انواع کف  3

 1 2 (هاستوناعضای فشاری ) 8

 1 3 اعضای خمشی )تیرها( 2

 1 3 فوالدی)جوش، پیچ، پرچ( هایسازهاتصاالت در  6

 1 2 فوالدی هایساختمان ایسازهبررسی انواع سیستم   4

 1 2 صنعتی هایساختمان 1

 1 2 تولید صنعتی قطعات فوالدی 4

 1 2 و....( LSFنوین فلزی) هایساختمانروش اجرای  11

 1 8 های فوالدیرفتار اجزاء سازه 11

 1 3 اجرای انواع سازه نگهبان فوالدی 12

 1 3 ساخت سازه فلزی  در حالبازدید از یک پروژه  13

 1 32 جمع

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 فوالدی هایسازهاجرای  درزمینه کاربردی دانش و مهارت کسب

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مبنای بر فوالدی هایسازه طرح

 ایران فوالد نامهآیین
 1341 ادب،  و علم انتشارات  طاحونی شاپور

و  تحقیقات راه، مسکن مرکز 8ویرایش  2111زلزله نامهآیین

 شهرسازی
 

و  تحقیقات راه، مسکن مرکز

 شهرسازی
1348 

Structure steelwork design to 

limit state Theory D.Lam, T.C.Ang, S.P.chiev  Elsevier Butterworth – 

Heinemam 
2118 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارپرسشساخته( انواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28ود کالس با مساحت حد

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درهای تعریفسرفصل

 .شودمیپروژه ساختمان فوالدی انجام شود. همچنین بازدید از دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 کیاستاتدرس  -3-3
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 صفحه و خواص سطوح توانایی بررسی تعادل ذره و جسم صلب درهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 و تبدیل واحدها( المللیبینآحاد -استاتیک و کاربرد آن-مقدمه )تعریف مکانیک 1

2 
 هایمؤلفهتجزیه نیرو به –بردار در صفحه  –قوانین نیوتن  –تعریف نیرو  – هاآن و تعریفانواع کمیت 

 مربوطه
2 1 

 برداری در صفحه صورتبه تعریف نیرو –قائم  هایمؤلفهبه  تجزیه نیرو–متعامد  دونیرویجمع  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه

2 1 

 1 2 در صفحه متقارنسه یا چند نیروی  برآیند-غیرمتعامد بردار)نیرو( جمع دو -و کسینوسقوانین سینوس  8

2 
بیان بردار با استفاده  -صفحه  بردار موقعیت در - بردار واحد –صفحه  تعادل نقطه مادی در -دیاگرام آزاد

 ضرب داخلی و خارجی –از بردارهای یکه 
2 1 

 1 2 محاسبه آن و زوج نیرو تعریف گشتاور و -نیروهای داخلی و خارجی اجسام صلب و 6

 1 3 تعادل جسم صلب - جسم صلب دیاگرام آزاد - هاالعملعکس و هاگاهتکیهانواع  4

 1 3 گاهیتکیه هایواکنش – هاآنمعادل  انواع بارهای گسترده در صفحه و –مرکز جرم  مرکز سطح و 1

 1 2 خرپای معین و نامعین داخلی و خارجی –نیروهای داخلی  -تعریف خرپا و انواع خرپا در صفحه  4

 1  تحلیل خرپا به روش مقطع – هاگرهتحلیل خرپا با روش  11

 1 8 و نیروهای داخلی  گاهیتکیه هایواکنش -نیروهای وارد بر تیرها  -انواع تیرها  11

12 
نیروی برشی و لنگر خمشی در تیرها با بار منفرد و گسترده یکنواخت و مقادیر ماکزیمم  هایدیاگرامرسم 

 آن
8 1 

13 
 اساس مقطع و شعاع ژیراسیون( -گشتاور دوم سطح  –خواص سطوح )گشتاور اول سطح 

 بردار موقعیت در فضا  -ضرب داخلی و خارجی بردار  -جمع و تفریق آن  –بردار در فضا 
8 1 

 1 32 جمع

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 بررسی تعادل ذره و جسم صلب در صفحه و تعیین خواص سطوح

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1342 علوم دانشگاهی ابراهیم واحدیان بی یرجانسون استاتیک

 1342 نو پردازان مجید بدیعی مریام استاتیک

 1342   آرگ مگردیچیان ایستایی جلد اول و محاسباتطرح 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( استانداردهای آموزشی -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط قالب  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3مربی و  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا

 تدریس
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 يسرپرست اصولدرس  -3-4
 اختیاری نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 های عمرانیایجاد توانایی کنترل کیفیت و سرپرستی کارگاههدف کلی: 

 مطالبسرفصل آموزشي و رئوس  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

ارزش و اهمیت سرپرستی  –جایگاه سرپرست در تیم مدیریت  –تاریخچه سرپرستی  -مفهوم سرپرستی 

 هامهارت -وظایف سرپرستی -سرپرست هاینقش –انواع سرپرستی  –سرپرستی  درزمینه هاییتئوری –

اصول  –اخالقی سرپرست ایده آل  هایویژگی –منابع چهارگانه سرپرستی  –سرپرستی  هایتواناییو 

انتظارات و توقعات افراد از  –در انتخاب شغل افراد  مؤثرعوامل  –سرپرستی  هایمسئولیت –سرپرستی 

 منابع قدرت و ابزارهای سرپرستی –دالیل عدم موفقیت سرپرستان  –سرپرستان 

8 1 

2 

اصول ایجاد رابطه  –بر توقعات افراد  تأثیرگذارعوامل  –انتظارات ) توقعات ( اساسی افراد  – مؤثرارتباط 

ارتباط میان اصول پایه رفتار با دیگران و  –الگوی رفتاری برای ایجاد رابطه خوب  –خوب با دیگران 

روش علمی حل  –نقش سرپرست در پیشگیری و حل مشکالت  –مشکل  –انتظارات اساسی افراد 

اول ( یافتن حقایق  مرحله دوم ( سنجیدن اطالعات و گرفتن تصمیم  مرحله سوم( اجرای  مرحلهمشکل : 

روابط  –اصل کنش و واکنش و رفتار سرپرست  –انواع مشکل  –تصمیم  مرحله چهارم ( بررسی پیامدها 

 –ارتباطات  انواع –فراگرد ارتباطات  –ماهیت انسان و ارتباطات  –انسانی سرپرست در محیط کار 

بهبود ارتباطات  هایروش –موانع ارتباطات میان افراد  – دوجانبهو  جانبهیکارتباط  هایویژگی

( فنون حل اختالف کدخدا منشیحل اختالف غیر منشی )  –حل اختالف  –در مدیریت (  زداییتنش)

 کدخدا منشی

8 1 

3 

 – دهیسازمانتعریف  –انواع سازمان  –تعریف سازمان  – دهیسازمانمبانی  –مسئولیت و اختیار 

ساختار  هایهدف –ساخت سازمانی  – کارتقسیممزایا و معایب  – کارتقسیماصول اساسی  – کارتقسیم

بر اساس  دهیسازمان –بر اساس وظیفه )هدف(  دهیسازمان –یا واحد سازی  بندیطبقه –سازمانی 

 –یا جغرافیایی  ایمنطقه دهیسازمان –تری یا مش رجوعارباببر اساس  دهیسازمان –محصول 

 – دهیسازمانالگوهای جدید  –بر اساس زمان فعالیت  دهیسازمان –بر اساس بازار  دهیسازمان

 ترکیب مختلط  – داریخزانهماتریسی یا  دهیسازمان –بر مبنای پروژه  دهیسازمان

8 1 

8 

تعریف طرح عمرانی )پروژه(  –مفهوم سرپرستی  –تعریف مدیریت -عمرانی  هایطرحمدیریت و تولید 

 –مدیر طرح  –پیمانکار  –مشاور  –کارفرما  –اجرائی  هایسیستمانواع  –در طرح  کنندهشرکتعوامل  –

 مناقصه و مزایده  –اجرای طرح و قراردادها  هایروش

2 1 

2 
نظریات علوم  –نیازهای انسانی  انگیزه  –نظارت و ارزشیابی  –مفهوم ارتباط  -نظارت و ارزشیابی  

 1 8 تعارض -رضایت شغلی  -دیدگاه اسالم در برخورد با کارگران  -انسانی درباره برخورد با کارگران 

 1 2کارت  –چیدمان انبار  -فرایند انبارداری  –وظایف انباردار  –انواع انبار  –تعریف انبار و انبارداری  6

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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  ابزارآالتاستهالک سرمایه و  –انبارداری مصالح ساختمانی  –کار دکس  – کدگذاریشناسایی کاال و 

4 
 – نویسینامهادبیات  –نامه  دهندهتشکیلاجزاء  –اداری  هاینامه – نویسیگزارشمکاتبات اداری و 

  نویسیگزارش –گزارش کارگاهی 
8 1 

1 
 –کارگری  مفاهیم اولیه قانون کار و کارگری هاینامهتعریف قانون و انواع  –قوانین و مقررات کارگاهی 

 کارفرمایی  -مواد قانونی کارگری  – هابیمه – هامرخصی
2 1 

4 
 –گانت چارت  – ریزیبرنامهو  بندیزمان – سنجیزمانکارسنجی و  –( WBSساختار شکست ) 

 ( CPMروش مسیر بحرانی ) – ریزیبرنامه هایتکنیک
2 1 

11 

ایمنی در تخریب  ایمنی  –وسایل حفاظت فردی  –یات ساختمانی عمل –ایمنی و حفاظت  مفهوم ایمنی 

 – گرفتگیبرقایمنی در برابر  – سوزیآتشایمنی در برابر  –دسترسی  هایراهایمنی  –در عملیات خاکی 

 ایمنی  تابلوهایعالئم و 

8 1 

 1 32 جمع

 

 انتظارهاي عمومي و تخصصي مورد مهارت -ب

 های عمرانیکنترل کیفیت و سرپرستی کارگاه

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1346 نشر کرمان  سید محمد سلجوقی کتاب مبانی اصول سرپرستی

  انتشارات ایران جام  فاروق صفی زاده کتاب اصول سرپرستی

 1343 علمی و کاربردی علوم فنون مرکز آموزش  علی روزبه نیا کتاب اصول سرپرستی 

 1343 نشر دستور  زادهاسماعیل محمدجواد اصول و فنون سرپرستی

 1342 انتشارات نظری  شهرام انصاری سرپرستی کارگاه
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) و ارزشیابيروش سنجش  -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیتکار، ارائه مقاالت و طرح( پوشه مجموعه .اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1عرض وایت برد با  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

حل تمرین و مسئله توسط قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصي و تجربي  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد مرتبط  و مرتبه علمي مدرس یا مربي و 

 درزمینه تدریس
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 و پروژه (HSE) يمنیادرس  -3-5
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 و شناخت ایمنی در حین اجرای کار آشنایهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
کلیات حفاظت و ایمنی، لزوم رعایت بهداشت  -آشنایی با مقررات و ضوابط ایمنی و حفاظت فردی 

 فردی و اجتماعی
2 1 

2 
ساختمانی و  هایکارگاهمسائل ایمنی و حفاظت در  -شناخت خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی در کارگاه 

 هدف از بیان مسائل ایمنی
2 1 

3 
وسایل ایمنی فردی در کارگاه و روش  - هاآنآشنایی با وسایل حفاظت فردی و نحوه استفاده صحیح 

و تجهیزات ساختمانی )به  آالتماشین، وسایل و تجهیزات کارگاه، نحوه حفاظت از انواع هاآنکاربرد 

 همراه بازدید(

2 1 

8 

، حریق، سوختگی و....(، نکات ایمنی و حفاظتی در موقع گرفتگیبرقایمنی در کارهای عمومی کارگاهی )

، مواد قابل اشتعال، تجهیزات اطفای حریق و کنترل کارکرد و آسفالتبرشکاری، جوشکاری، پخت قیر 

 در کارگاه ساختمانی هاآنآشنایی با انواع حریق و مهار  -کنندهگرم وسایل

8 1 

 1 2 برقی و مکانیکی کارگاهایمنی در تجهیزات و ابزارآالت ساختمانی،  2

6 

عملیات خاکی و مسائل ایمنی آن، ایمنی و حفاظت در حفاری و  -ساختمانی کارگاه  آالتماشینایمنی در 

، حفاری چاه و رعایت موارد ایمنی آن ) به همراه ریزیخاک گودبرداری انواع زمین، ایمنی و حفاظت در

 بازدید(

8 1 

4 

و رعایت اصول ایمنی آن،  هاساختمانحفاظت و ایمنی در تخریب   -ایمنی در تخریب و گودبرداری 

حمل ضایعات و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، استفاده مجدد از مصالح  و ضایعات تخریب )به همراه 

 بازدید(

8 1 

1 
 فاع و مسائل ایمنی در حین کارطریقه صحیح کار در ارت هانردبانو  هاداربست -ایمنی کار در ارتفاع 

 ) به همراه بازدید(
3 1 

4 
فلزی و بتنی)به همراه  هایساختمانمسائل ایمنی در ساخت اسکلت  -ایمنی در جوشکاری و برشکاری 

 بازدید(
3 1 

11 
بهداشت عمومی محیط کارگاه، آب آشامیدنی کارگاه و اسکان کارگاه، رعایت نکات ایمنی در محل 

 کنترل موارد بهداشتی. احداث موقت و
2 1 

 1 2 راهکارهای پیشگیری از بروز حوادث در کارگاه با مستندسازی 11

 1 2 پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در قالب کارهای میدانی و ارائه 12

 1 32 جمع

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 شناخت کامل موارد ایمنی حین کار و بهداشت محیط کار

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1342 انتشارات فدک  اکبر ترکاشوند HSEایمنی

 1342 انتشارات پردیس علم  کیوان کیانفر های ساختمانیمدیریت ایمنی در کارگاه

 هایکارگاهدر   HSE-MSمدیریت 

 ساختمانی
 1314 آورانفن  اوستا خانمرتضی 

 1314 اجتماعی تأمیناداره کار و    ساختمانی هایکارگاهحفاظتی  نامهآیین

 1342 کارآفرین  محمدرضا کی منش ساختمانی هایکارگاهمدیریت ایمنی 

 1342 جهاد دانشگاهی امیرکبیر  عبدا.. اردشیر ساختمانی هایکارگاهمدیریت ایمنی 

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 و ضوابط و قوانین اداره کار مرتبط با رشته تحصیلی هانامهآیینبخشی از  ارائهصورت سخنرانی، و تدریس به

 در کالس وتحلیلتجزیهساختمانی و برداشت نقاط ضعف و قوت و  هایکارگاهبازدید از 

 دعوت از بازرس فنی اداره کار و برگزاری کارگاه عملی

 اشت دانشجویان در قالب کار پژوهشیحوادث و برد آموزشی مرتبط با ایمنی و هایفیلمگزینش تصاویر و 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 بتن فنّاوري شگاهیآزمادرس  -3-6
 تخصصی نوع درس: 

 بتن فنّاورینیاز: پیش

 -نیاز: هم

 برای کنترل کیفیت بتن و اجزاء آن موردنیازهای توانایی ارائه طرح مخلوط بتن و انجام آزمایشهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 3 1 آشنایی با اصول ایمنی آزمایشگاه و نگهداری تجهیزات 1

2 
انجام آزمایش  –سنجی با گرمچال ، کاهش حجم نمونه و رطوبتهادانهسنگبرداری از آشنایی با نمونه

 سنجی سریعسنجی با گرمچال و رطوبترطوبت
1 3 

 3 1 بندی دو نوع شن و یک ماسه با الکدانه 3

 3 1 آزمایش تعیین چگالی و جذب آب شن و ماسه 8

 3 1 تعیین درصد شکستگی شن –های پولکی و سوزنی شن تعیین درصد دانه 2

 3 1 آزمایش درصد سایش شن 6

 3 1 متراکم با پیمانه و شن متراکم با میله غیر صورتبهتعیین وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه و سیمان  4

 3 1 ارز ماسهآزمایش هم –میکرون  42آزمایش تعیین درصد گذشته از الک  1

 3 1 تهیه خمیر نرمال سیمان و انجام آزمایش گیرش سیمان 4

 3 1 گیری و تعیین مقاومت فشاری آنتهیه مالت سیمان استاندارد و قالب 11

 3 1 تعیین سطح ویژه سیمان با دستگاه بلین و تعیین چگالی ذرات سیمان 11

12 
آشنایی با روش ملی طرح مخلوط بتن و ساخت یک طرح مخلوط در آزمایشگاه و تعیین روانی 

 گیری برای تعیین مقاومت بتن)اسالمپ(، وزن مخصوص بتن تازه، درصد هوا و قالب
1 12 

 3 1 شدن دونیمهای بتن و مقاومت کششی تعیین مقاومت فشاری آزمونه 13

 81 1 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظارهاي مهارت -ب

 آن اجزاء و بتن کیفیت کنترل برای موردنیاز هایآزمایش انجام و بتن مخلوط طرح ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 81 1 ساعت تعداد
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1346 دانش نگارنده  نگین اعرابی - رمضانیان پور اکبرعلی های سیمان و بتنآزمایش

 1314 فروزش  یوسف زندی بتن و تفسیر نتایج هایآزمایش

 1341 علم و دانش  نعمت یوسفیان –مصطفی هدایتی  آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

راهنمای آزمایشگاه بتن و مصالح با 

 دانهسنگجلد اول:  –تصویر 

 –کفاش بازاری  اکبرعلی -محسن تدین 

 سید محمد سجادی عطار

 1344 نبض دانش 

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

( و همچنین یک آزمون کتبی شدهتهیه صورت انفرادیعملکرد دانشجو در گروه و کیفیت گزارش کار )که به بر اساسارزشیابی این درس 

 )که شامل نکات اجرایی و روش محاسبه نتایج آزمایش است( صورت پذیرد.

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 .شوندمیدر محیط آزمایشگاه انجام  هایآزمایش، بندیگروهپس از 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 يروساز شگاهیآزمادرس  -3-7
 اختیاری نوع درس: 

 راه یروسازنیاز: پیش

  -نیاز:هم

 آزمایشگاهی روابط ارائه و آسفالت و قیر هایآزمایش انجام و آزمایشگاهی وسایل و ابزار شناختهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 های مشخصات فنی و خواص قیر:آزمایش

 -آزمایش کند روانی )ویسکوزیته( قیر  –آزمایش درجه نفوذ قیر  –آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر 

آزمایش درجه  –آزمایش افت وزنی قیر  –آزمایش خاصیت انگمی قیر  –درجه نرمی قیر  آزمایش تعیین

 اشتعال قیر

1 16 

2 

 های مصالح سنگی:آزمایش

آزمایش تعیین وزن مخصوص، جذب آب و رطوبت نسبی  –بندی مصالح سنگی آزمایش دانه

 ریزودرشت هایدانهسنگ

1 11 

3 

 های آسفالتی گرم:طرح و کنترل مخلوط

آزمایش فضای خالی و درصد  –آزمایش طرح اختالط مارشال  –های آسفالتی آزمایش ساخت نمونه

 جذب قیر

1 18 

8 
 های تجزیه و بازیافت آسفالت:آزمایش

 بازیافت مصالح آسفالتی –آزمایش تجزیه آسفالت 
1 1 

 81 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 اطالعات آوریجمع، هاداده وتحلیلتجزیهدقت در محاسبات، قدرت 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

های قیر آزمایش راهنمای کاربردی

 و آسفالت

 -سید عباس طباطبایی  -حسن زیاری 

 خبیری محمدمهدی
 1312 دانشگاه علم و صنعت ایران 

 1348 مرکز نشر دانشگاهی  امیرمحمد طباطبایی روسازی راه

 هایراهروسازی آسفالتی  نامهآیین

 ایران
 1341 آسفالت ایران و موسسه قیر  وزارت راه و شهرسازی

Pavement Analysis and 

Design (2nd Edition) Yang H. Huang  Pearson prentice hall 2118 

 1342 دانشگاه گیالن  مهیار عربانی قیر و آسفالت هایآزمایش

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 81 1 تعداد ساعت

https://www.amazon.com/Yang-H.-Huang/e/B001IQXLZG/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Yang-H.-Huang/e/B001IQXLZG/ref=dp_byline_cont_book_1
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 آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي  -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 آزمایشگاهی مناسب آزمایشگاه روسازی تجهیزات –ساعت دیواری  -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3کارشناسی ارشد مرتبط و مرتبه علمی مدرس یا مربی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی 

 تدریس
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 خاک کیمکان شگاهیآزمادرس  -3-8
 تخصصی نوع درس: 

 خاک کیمکاننیاز: پیش

  -نیاز:هم

 در موردنیاز پارامترهای تعیین و خاک مهندسی خواص شناسایی جهت خاک مکانیک اصلی هایآزمایش آموزشهدف کلی: 

 ژئوتکنیکی هایطراحی

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 3 1 نگهداری تجهیزاتآشنایی با اصول ایمنی آزمایشگاه و  1

 3 1 آزمایش درصد رطوبت - سازی نمونه آزمایشگاهیآمادهو گیری مونهن 2

 3 1 با الک بندیدانهآزمایش  3

 3 1 آزمایش هیدرومتری 8

 3 1 اتر برگد وحد 2

 3 1 )شدهاصالح - معمولی)تراکم  6

 3 1 یژهوتعیین چگالی  4

 3 1 (صحرایی تهیدانس)تعیین چگالی در محل  1

 1 3 (CBR)  نشانه باربری کالیفرنیا 4

 3 1 ماسه ارزهمآزمایش  11

 3 1 تعیین چگالی کلوخه با استفاده از جیوه 11

 3 1 آزمایش برش مستقیم 12

 3 1 محوریتکآزمایش  13

 3 1 محوری آزمایش سه 18

 3 1 آزمایش تحکیم 12

 3 1 به روش بار ثابت و بار افتان ضریب نفوذپذیری خاک گیریاندازه 16

 81 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 در گزارش موردنیازمربوطه جهت تهیه جداول و نمودارهای  افزارهاینرم، آشنایی با  پذیریمسئولیتکار گروهی و 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 81 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1341 نشر جویبار اردشیر اطیابی .Das, Braja M راهنمای آزمایشگاه مکانیک خاک

  آزمایشگاه مکانیک خاک
  –محمد حسین بازیار 

 حسین صالح زاده
 1312 دانشگاه علم و صنعت ایران

Soil Test Manual : Procedures, 
Classification Data and 
Sampling Practices 

Robert W. Day  McGraw-Hill Education - 
Europe 

2111 

 

  

https://www.bookdepository.com/author/Robert-W-Day
https://www.bookdepository.com/author/Robert-W-Day
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) شناسایيآزمون  -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

( و همچنین یک آزمون کتبی شدهتهیهصورت انفرادی عملکرد دانشجو در گروه و کیفیت گزارش کار )که به بر اساسارزشیابی این درس 

 )که شامل نکات اجرایی و روش محاسبه نتایج آزمایش است( صورت پذیرد.

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 است: موردنیازبا امکانات ذیل  وشوشستجهت  کشیلولهفضای آزمایشگاهی دارای سیستم  مترمربع 111حدود 

 لیتر( 1)سطل فلزی با حجم حدود  گیرینمونهشامل کاردک، سینی پهن، قلم، چکش، بیل، بیلچه و ظرف  گیرینمونهسری لوازم  2

با  عدد گرمچال 1گرم /   1.11و با دقت عدد تراز 1گرم /    1.1 عدد ترازو با دقت  1گرم  /  1عدد ترازو با دقت  1سری کامل الک /  2

عدد  2کن آزمایش هیدرومتری /  عدد مخلوط 1عدد هیدرومتر  /   1/   بندیدانهعدد لرزاننده مکانیکی مخصوص  1لیتر /  111حجم 

 عدد دماسنج /  3/  سیسی 1111استوانه مدرج به حجم 

 ظروف چینی مخصوص تبخیر / کاسه حد انقباض / صفحه فلزی با سه شاخک ست کامل دستگاه کاساگرانده / ست

تراکم ساده و  هایآزمونه/ جک تخلیه  شدهاصالحاینچ / چکش استاندارد تراکم ساده / چکش استاندارد تراکم  8عدد قالب تراکم  2 

  شدهاصالح

 سی سی 211عدد بالن  1عدد چراغ شعله با پایه /  1

 سه و سینی زیرین مخروط / ماسه اوتاواست کامل مخروط ما

برای اندازه کیری مقدار تورم  سنگ/ ست کامل جک اعمال فشار، دستگاه کرنش  CBRاینچ / چکش تراکم  6با قطر  CBRقالب تراکم 

 عدد کرنومتر  2اینچ /  6اعمال سربار / کاغذ صافی ضخیم به قطر  هایوزنهاینچ(،  1.111خاک )

 سی سی، دستگاه ارتعاش دهنده( 12ن ارزش ماسه شامل ) استوانه مدرج ، سنبه فوالدی، پیمانه فلزی به حجم ست کامل آزمایش تعیی

 دستگاه برش مستقیم با کنترل کرنش

 / قالب تراکم هاروارد و ملحقات آن / ظرف تبخیر چینی محوریتکدستگاه انجام آزمایش 

، نمونه اصالح کن، دستگاه ایجاد خال، شدهکنترله اعمال فشار با شرایط کرنش دستگاه آزمایش سه محوری )شامل سلول سه محوری، وسیل

 غشاء الستیکی و کشنده غشاء( / کولیس

 آزمونه تست تحکیم سازیآمادهست کامل دستگاه تحکیم / وسیله 

 سی سی  211و  221دستگاه تعیین نفوذپذیری با هد ثابت / استوانه مدرج با حجم 

 یری با هد متغیردستگاه تعیین نفوذپذ

 

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

 .(و

 .شوندمیدر محیط آزمایشگاه انجام  هایآزمایش، بندیگروهپس از 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 افزارهاي کاربرديآشنایي با نرمدرس  -3-9
 هیپانوع درس: 

  -نیاز:پیش

  -نیاز:هم

 افزارهای کاربردینرم کارگیریبهدر  موردنیازهای کسب مهارتهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

  ت:مفاهیم و مبانی فناوری اطالعات و ارتباطا

و ظرفیت  ( Format بندیقالباطالعات )  سازیذخیرهنحوه  - نحوه نمایش اطالعات در کامپیوتر

 - مگابایت -کیلوبایت  - Bit - Byte تعریف- ظرفیت حافظه گیریاندازه - مغناطیسی هایدیسک

و انواع  افزارنرم - هافهرست –ها فایل –رکوردها  -با فیلدها  گیریاندازهارتباط واحدهای  - گیگابایت

 هاآنفهرست کردن بسیاری از  عاملسیستمبا  هاآنکاربردی و تشابه و تفاوت  افزارهاینرمتعریف  - آن

  صندوق -دستمزد  -حقوق  - پردازهاواژهمانند 

1 8 

2 

 :کاربهداشت

و  -بد نشستن  - نمایشصفحهاشعه  براثرجلوگیری از صدمات ناشی از خستگی مکرر فشار بر چشم 

زاویه دید نسبت به مانیتور و ارتفاع مناسب میز و  -درست قرار نگرفتن وضعیت بدن در محیط کار 

  ... صندلی و

1 2 

3 

  :حفاظت از اطالعات

 پَرَونجاهاجلوگیری از قطع برق ناگهانی و اثر سوء آن بر روی  - سیستم حفاظتی مثل کلمه عبور دادن قرار

جلوگیری از ویروسی شدن  - ورود آن به سیستم هایراهتوضیح در رابطه با ویروس و  - هاو داده

در  خصوصاًو اطالعات  هادادهکنندگان از  سوءاستفادهجلوگیری از  - کامپیوتر و ابزارهای مقابله با آن

استفاده از  )کاربرانی که مجاز به غیرمجازدسترسی ندادن به افراد  - (Hacker) مواقع ارتباط با اینترنت

 (نیستند هابرنامه

1 2 

8 

 : ویندوز 

فارسی به  کلیدصفحهافزودن  - افزارسختنصب  - و تنظیمات آنویندوز  بخش اول : روش نصب 

 ویندوز ده

روش انتخاب یک  - هاآشنایی با پنجره -تعریف چند میز کاری -بخش دوم : آشنایی با محیط ویندوز 

 فایل

تنظیم زمان خاموش شدن  -تنظیمات زمان قفل بودن سیستم -  Desktop بخش سوم : میز کاری یا 

 Sticky notes کار با -نمایشصفحهمحافظ  -Sleep و نمایشصفحه

 Taskbar های موجود دردکمه -Taskbar محل قرارگیری -Taskbar بخش چهارم : آشنایی و کار با

 تغییر خصوصیات -هاروش چیدن پنجره -شدهفادهاستاخیراً  پَروَنجاهایدسترسی به  -هاحرکت بین پنجره

Taskbar- Pin تنظیم ساعت و  -تنظیم بلندی صدا -11تغییر زبان تایپ در ویندوز  -کردن یک برنامه

 تاریخ

1 1 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 68 16 تعداد ساعت
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آدرس  -فایل و شاخه -درایوهای کامپیوتر - آشنایی با فایل -هابخش پنجم : حرکت در فایلها و پوشه

- مشخصات فایل -روش ساخت یک فایل -( Folder ) ساخت یک شاخهروش  -هاکار با شاخه -فایل

 نحوه نمایش فایل و شاخه مخفی -مخفی کردن فایل و شاخه

روش  -روش کپی فایلها - تغییر نام درایو -( Format ) فرمت -هابخش ششم : مدیریت فایلها و پوشه

 ) حذف کردن فایل - فایل و شاخهجابجایی  -Flash disk کپی فایل بر روی -انتخاب فایل و شاخه

Delete )- سطل بازیافت یا Recycle Bin- خصوصیات سطل بازیافت یا Recycle Bin 

  تغییر نام فایل و شاخه -ایجاد فایل یا شاخه میانبر

ها و نمایش فایل سازیمرتب -هاها و شاخهروش نمایش فایل -ها بخش هفتم : مدیریت فایلها و پوشه

روش جستجوی فایل و  -هاها و شاخهتغییر نحوه نمایش فایل -هاها و شاخهبندی فایلوهگر -هاشاخه

افزودن فایل یا شاخه به فایل  -روش نمایش پسوند فایلها -فایل و شاخه سازیفشردهروش  -شاخه

 شدهفشردهروش بازیابی فایلهای  -شدهفشرده

  -روش نصب چاپگر -روش افزودن قلم جدید -هامشاهده قلم -و عملیات چاپ هاقلمبخش هشتم : 

 مدیریت چاپگر -روش تعریف چاپگر موجود در شبکه -روش نصب درایور چاپگر

 nod32 کشویروسروش نصب برنامه  -کشویروسبخش نهم: روش نصب و استفاده از برنامه 

 شدهصبنروش حذف برنامه  -CD یک یابیویروس -کشویروسبرنامه  روزرسانیبه - یابیویروس

Uninstall 

 قسمت -Settings ورود به پنل تنظیمات یا -بخش دهم : تنظیمات پیشرفته در ویندوز ده

Multitasking- تنظیمات Virtual desktops- روش ورود  -تغییر رمز عبور -تنظیمات یک کاربر

غییر تنظیم و ت -ساخت یک کاربر جدید -رمز عبور تصویری -ورود به ویندوز هایروش -PIN با

 روزرسانیبه -(privacy) تنظیمات حریم خصوصی -افزودن زبان فارسی برای تایپ -ساعات و تقویم

 ویندوز

2 

 : Word 2116 آموزش

 -Office 2116 تعیین نحوه نصب -اجرای برنامه نصب - Office 2116 بخش اول : نصب و پیکربندی

 شدهنصبحذف و اضافه کردن برنامه 

آشنایی با  -Word 2116 شروع کار با -Word اجرای-چیست؟ Word- اولیه بخش دوم : مفاهیم

 -ذخیره کردن سندها -ایجاد یک سند جدید -Word 2116 درتغییر نماها  -Word 2116 محیط

 Word در PDF ویرایش و مشاهده فایلهای

 -متن در سند واردکردن -Word 2116 باز کردن یک سند در - بخش سوم : ایجاد و ویرایش متون

 Office استفاده از -حرکت دادن و کپی کردن متن -(Symbol) اضافه کردن کاراکترهای ویژه

Clipboard- هایاستفاده از فرمان Repeat ،Undo و Redo- اصالح خطاهای لغوی و گرامری در 

Word 2116- یاب خودکار یاقابلیت غلط AutoCorrect- پیدا کردن و جایگزینی کلمات  

 Text Effects هایجلوه -Tell me کار با -تغییر تعیین قالب متون -ش چهارم : پیکربندی متونبخ

ایجاد  -تعیین حاشیه و فاصله خطوط در متن -(Tab) کار با سرخط -Word 2116 در تراز بندیتغییر 

رهای مشاهده کاراکت -Format Painter استفاده از ابزار -(Style) استفاده از سبک -خطوط اتصال

 مخفی

تغییر  -ایجاد خطوط شکست -اضافه کردن یک فایل به متن -و طراحی (Layout) بخش پنجم : شمایل

رسم خطوط و اشکال  -گذاری خطوطگذاری و شمارهعالمت -چند ستونیایجاد متن  -تنظیمات صفحه
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 (Outline) کلیایجاد یک طرح  -هاو پاورقی هاسربرگ -Word 2116 ایجاد کادر و سایه در -در ورد

استفاده از تصاویر در  -بزرگ کردن حروف اول پاراگراف -Word 2116 بخش ششم : متون پیشرفته در

 اضافه کردن نمودار -Word Art استفاده از قابلیت -جابجایی و تغییر اندازه در تصاویر -اسناد در ورد

(Chart) اضافه کردن دیاگرام - به سند (Diagram) ردن توضیحاضافه ک -به سند (Comment)  به

 Word 2116 ادغام سندهای مختلف در -متن

 -ایجاد یک جدول -Word 2116 جداول در -بخش هفتم : جداول، چاپ و ایجاد صفحات وب

 -هاردیفو  هاسلولحذف و درج  -جدول هایسلولادغام و تقسیم  -2116پیکربندی جدول در ورد 

 ایجاد پیوند یا -Web ساخت صفحات -متون بر روی کاغذچاپ  -اضافه کردن کادر و سایه به جدول

Link 

اضافه و حذف  -Mail Merge استفاده از قابلیت -Word 2116 پیشرفته در هایتکنیکبخش هشتم : 

 هایدادهوارد نمودن  -New Address ورود اطالعات با استفاده از پنجره -کردن فیلدها در منبع داده

 Word های امنیتی دراستفاده از قابلیت -از ساختارهای شرطی استفاده -منبع داده به سند

6 

 : Excel 2116 آموزش 

حذف  -Office 2116 تعیین نحوه نصب -اجرای برنامه نصب - Office 2116 بخش اول : روش نصب

 شدهنصبو اضافه کردن برنامه 

 آشنایی با محیط -بازکنیمرا  (Workbook) چگونه یک کتاب کاری - Excel بخش دوم : آشنایی با

Excel 2116- آشنایی با Ribbon - حرکت در صفحات در -بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه Excel 

 ذخیره کردن یک کتاب کاری -2116

 -Excel 2116 کاری در هایکتابایجاد  -  (Workbook) کاری هایکتاببخش سوم : روش کار با 

حذف سطر یا  -sum تابع -افزودن سطر یا ستون جدید -هافرمولآشنایی با  -هاداده واردکردنروش 

 -Redo و Undo دستوارت -Paste و Cut ،Copy آشنایی با -جابجایی سطر یا ستون -ستون

 Excel 2116 فایل در سازیذخیره -)هاSheet (مدیریت صفحات -Replace و Find دستورات

ادغام  -هاستونتنظیم اندازه سطرها و  -کاری هایکتاب Format بخش چهارم : روش پیکربندی یا

 -Excel 2116 پیکربندی متن در -(Number Format) نحوه نمایش اعداد -Excel 2116 در هاسلول

 آشنایی با تصحیح کننده خودکار - (Spell Checker) یابغلطکار با  -آماده هایفرمتیا  Style کار با

(AutoCorrect)- استفاده از ابزار AutoFill- کار با ابزار Conditional formatting و Format 

Painter- کار با ابزار -2116شرطی در اکسل  فرمت بندی Quick Analysis 

 دستور -Excel 2116 مشاهده صفحات کاری در هایروش -بخش پنجم : انواع نماها و چاپ صفحات

Split- ابزار - منجمد کردن دستور Auto Filter- تنظیم صفحه با -سربرگ و پاورقی افزودن Page 

Setup-  چاپ و تنظیمات آن در نمایشپیش -چاپقابلتنظیم محدوده Excel 2116 

اتصال  -کپی کردن فرمول -Excel 2116 در هافرمولآشنایی با توابع و  -و توابع  هافرمولبخش ششم : 

 عملگرها در -sum تابع -(AutoCalculate) گر خودکاراستفاده از محاسبه -به محتوای یک سلول

Excel 2116- ابزار -توابع حداقل، حداکثر، تعداد و میانگین AutoSUM-  باقابلیتکار Manual 

Calculation 

استفاده از تاریخ در توابع  -IF کار با تابع شرطی -PMT تابع -FV تابع -و توابع  هافرمولبخش هفتم : 

 تابع پیرسون -تصحیح خودکار ورودی تابع -T تابع آزمون -کار با توابع آماری -Excel 2116 در

 -تعیین شکل نمودار -Excel 2116 ایجاد یک نمودار در -بخش هشتم : نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه

8 16 



38 
 

ایجاد  -محل قرارگیری راهنما -تیتر نمودار -تغییر ظاهر نمودار -تغییر نوع نمودار -های نمودارتغییر داده

 Sparklines نمودارهای -درج تصویر -م اشکال آمادهرس -جلوه ویژه

 -پنجره ماکرو -استفاده از ماکرو -Excel 2116 ایجاد ماکروی جدید در -VBA و ماکروهابخش نهم : 

آشنایی  -VBA کاربردی در هایفرمطراحی  -Visual Basic Editor آشنایی با -تغییر فرمت یک ستون

 Excel 2116 در PDF ذخیره با فرمت -ساختارها و توابعاستفاده از  -VBA با دستورات

4 

 :power point 2116 افزارنرمآموزش 

 -Office 2116 تعیین نحوه نصب -اجرای برنامه نصب -  Office 2116 بخش اول : نصب و پیکربندی

 شدهنصبحذف و اضافه کردن برنامه 

 شروع کار با -PowerPoint 2116 اجرای -چیست؟ PowerPoint - بخش دوم : مفاهیم اولیه

PowerPoint- آشنایی با محیط PowerPoint- نماهای PowerPoint-  حرکت کردن بین

ذخیره کردن  -است شدهاستفادهباز کردن نمایشی که اخیراً  -ذخیره کردن و بستن یک نمایش -اسالیدها

 PowerPoint خروج از -PowerPoint استفاده از کمک در -(Save As) دیگر بانامیک نمایش 

استفاده از الگوهای  -PowerPoint 2116 ایجاد یک نمایش جدید در -بخش سوم : ایجاد یک نمایش

 PowerPoint بندی متن درتغییر قالب -متن درون یک اسالید واردکردن -آماده برای ایجاد یک نمایش

 -Tab تنظیم کردن و حذف کردن یک -نمایش در یک (Bullet) گرافیکی هاینشانهاضافه کردن  -2116

بازگشت به محلی که در آن قرار  -Format Painter استفاده از ابزار -متن در پاورپوینت تراز بندی

 داشتیم

های موجود استفاده از سبک -(Template) استفاده از الگوها -هانمایشبخش چهارم : سفارشی کردن 

 تغییر دادن شمایل اسالید -شدهانجامبازگرداندن آخرین کار  -تنتغییر اولویت م -برای ایجاد نمایش

(Slide Layout)- آشنایی با Slide Master- ساخت لینک به  -اضافه کردن سربرگ و پاورقی

 PDF ذخیره نمایش با فرمت -Tell me استفاده از -سایتوب

اضافه کردن متن  -ورپوینتابزارهای طراحی در پا -بخش پنجم : طراحی اشیاء و اضافه کردن جداول

افزودن  -PowerPoint 2116 پیکربندی اشیاء در -بندی کردن اشیاءانتخاب و گروه -شکلیکدرون 

 جداول و نمودارها

 -Outline کار با ابزارهای نمای -Outline آشنایی با نمای -اجرا و مشاهده هایروشبخش ششم : 

 -Word از (Outline) یک طرح کلی واردکردن -Outline اضافه کردن یک اسالید جدید در نمای

استفاده از  -AutoCorrect کار با ابزار -(Spelling Checker) یاب خودکاراستفاده از قابلیت غلط

 Replace و Find دستورات

 انتقالی هایجلوهافزودن  -مرتب کردن اسالیدهای یک نمایش -هانمایشبخش هفتم : ساختن 

(Transition Effect)-  سخنران هاییادداشتاضافه نمودن  -صوتی و تصویری هایجلوهاضافه کردن 

اضافه  -قبل از ارائه به دیگران هانمایشتست  -PowerPoint 2116 ایجاد یک نمایش خصوصی در

 PowerPoint چاپ یک نمایش در -اجرای نمایش -از یک نمایش CD تهیه -کردن توضیح به نمایش

2116 

2 11 
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 :مرور وب و ارتباطات،  اینترنتآموزش 

روش  -(URL) آدرس در اینترنت -اینترنت چیست؟ - بخش اول : مفاهیم اولیه و روش اتصال به اینترنت

حرکت بین صفحات وب  -Link اتصال یا -مرورگرها شروع کار با -اتصال به اینترنت با استفاده از مودم
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روش قطع و وصل اتصال به  -Internet Explorer خروج از -Refresh و Stop کلید -شدهدیده

 اینترنت

 -هالینکیا  هااتصال -(World Wide Web) شبکه جهانی وب -مرورگر  بخش دوم : روش کار با

 -(Favorites) موردعالقهلیست  -Forward و Back هایدکمه -جستجو در یک صفحه وب

 - Home صفحه خانه یا -Internet Explorer ها درTab یا هابرگه -موردعالقهلیست  دهیسازمان

Page تعریف یک صفحه -؟چیست Home Page- حذف صفحه Home Page-  تعریف چند

 Home Page صفحه

 E-Mail ایجاد -Yahoo! در سایت E-Mail ایجاد -مقدمه – یا پست الکترونیکی E-mail : بخش سوم

 Gmail در سایت E-Mail دسترسی به -!Yahoo در سایت E-Mail دسترسی به -Gmail در سایت

فارسی سازی صفحه  -Google جستجو با استفاده از سایت - بخش چهارم : روش جستجو در اینترنت

کردن  غیرفعال -Google در موتور جستجوی هاتنظیم -Google جستجوی پیشرفته در -Google اول

 جستجو به دنبال تصاویر -قابلیت پر کردن خودکار

ذخیره صفحه وب بر روی  -چاپ یک صفحه وب -مقدمه – اطالعات سازیذخیرهبخش پنجم : 

 Download بارگیری یا -ذخیره تصویر یک صفحه وب بر روی کامپیوتر -کامپیوتر

 -Auto Complete خصوصیت -هابرگهروش ورود اطالعات در  - بخش ششم عملیات پیشرفته

تغییر  -History های بازدید شده یالیست سایت -Auto Complete عال کردن خصوصیتفغیر

استفاده از  -نمایشصفحه کوچک نماییبزرگنمایی و  -Internet option خصوصیات با استفاده از

 هاتعیین محدوده امنیتی سایت -Offline حالت

 68 16 جمع

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 افزارهای کاربردینرم کارگیریبهدر  موردنیازهای کسب مهارت

 

 منبع فارسی و خارجی( 3منبع درسی )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  ICDLهفتگانه   هایمهارتکتاب 
و  سبز علیمهندس مجید 

 مجید موسویمهندس 

انتشارات سیمای 

 دانش
1344 

 ICDL 2116کاربر 
  –موسوی  علی سید

 گل سبز علیمجید 
 1344 اشراقی -صفار  

 ICDLکاربر 
 –علی شجاعی 

 سارا قربانی 
 1344 بابکان آفریناننقش 

 ICDLکامپیوتر  کاربردی هایمهارت

2114 

  –مهدی کوهستانی 

 مدقق رضا وحید
 1344 دیباگران تهران 

 ICDLکتاب درسی کاربر 

  – بیتا رهنما

  -حمانیانرسکینه 

 – جواد رستمی

 پیمان عراقی

 1344 فن برتر رویایی 

https://www.gisoom.com/book/11426909/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-ICDL/
https://www.gisoom.com/search/book/author-480829/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/author-276170/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-387594/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-586326/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-312477/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...رش فعالیتها گزا( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 پروژه تکمیلی پایانی – ترمطولپروژه در  –آزمون نظری و عملی  –پرسش کالسی 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 –رایانه استاد یک عدد  –عدد  12رایانه  –میز استاد یک عدد  –صندلی استاد یک عدد  –عدد  21صندلی  – مترمربع 28س با مساحت کال 

 ساعت دیواری  – آویزرخت -متر  1.2متر و ارتفاع  3وایت برد با طول  –مرتبط  افزارنرم-ویدئو پروژکتور 

 

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

 .(و

و تمرین و انجام  شودمیو کار و تمرین در سایت رایانه توسط مدرس انجام  افزارنرمتوسط سخنرانی ، کار عملی با  شدهتعیین هایسرفصل

 .شودمیپروژه توسط دانشجویان و  تحت نظارت مدرس انجام 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و دارا بودن حداقل مدرک 

 تدریس
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 آنالیز بهاء و پروژهدرس  -3-11
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 وضعیت نویسی ابنیه یک پروژه مسکونیصورتتوانایی هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 هاجایگاه و اهمیت متره و برآورد و مترور در پروژه 1

 1 2 بهاها و ساختار آن  انواع روش متره و برآورد، انواع فهرست 2

 81 1 بهای ابنیه و ضرایبهای فهرستسرفصل آموزش محاسباتی 3

 1 2 وضعیت نویسیآموزش تهیه صورت 8

 1 2 بهای ابنیه توسط دانشجوهای فهرستوضعیتتعریف پروژه و تهیه صورت 2

 81 16 جمع

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 وضعیت نویسی ابنیه یک پروژه مسکونیانجام صورت

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  وبودجه کشورسازمان برنامه بهای ابنیه فهرست
وبودجه سازمان برنامه

 کشور
 آخرین نشریه

وضعیت متره و برآورد و صورت 

 نویسی
 1344   علی صابری

 1343 میالن افزار  علیرضا میالنی زاده مهندسی متره

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 81 16 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) ایي، مشاهده رفتارهاي عملي انشساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

صورت انفرادی توسط دانشجو. های یک پروژه بهوضعیتهای متنوع توسط مدرس و انجام صورتصورت سخنرانی، تمرین مثالتدریس به

 بها( در مورد حل مسائل مختلف در مورد متره و برآوردباز )فقط فهرستتهای ترم امتحان محاسباتی کتابدر ان

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8 طول

 

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

 و.(

ها وضعیتن صورتهای متنوع از یک پروژه مسکونی و پر کردبهای همان سال را داشته باشند. مدرس با حل مثالدانشجویان باید فهرست

 نحوه انجام صحیح یک پروژه متره و برآورد را به دانشجویان آموزش دهد

 

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

درزمینه سال سابقه کار تخصصی و تجربی  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 تنیدهساخته و پیشبتن پیشدرس  -3-11
 اختیاری نوع درس: 

 بتن فنّاورینیاز: پیش

  -نیاز:هم

 تنیدهپیشو  ساختهپیشبا قطعات  آشنایهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 محتوارئوس  ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
با روش معمولی، وضعیت تولید قطعات  ساختهپیش سازیساختمانتحلیل اقتصادی و مقایسه سرعت 

 کنونی ساختهپیش
2 1 

2 
و خصوصیات ویژه  ساختهپیشتولید قطعات  هایروش، استانداردهای آن، ساختهپیش هایبتنبا  آشنای

 ساختهپیشبتن 
2 1 

 1 2 ساختهپیشبا بتن سبک، الیاف و نقش الیاف در تولید قطعات  آشنای 3

 1 2 مقاوم در برابر حرارت ساختهپیشبا قطعات  آشنای 8

 1 2 ساختهپیشبا قطعات حجیم و دیوارهای برشی  آشنای 2

 1 8 هاآن، اجزاء اجرائی آن و استانداردهای نصب ساختهپیشبا اتصاالت  آشنای 6

 1 2 ساختهپیش هایسقفبا انواع  آشنای 4

 1 2 پیش تنیدگی هایروش، محاسن و تنیدهپیشاصول بتن  1

4 
، مواد افزودنی، مصالح جدید هانا: فوالد، بتن، سیمتنیدهپیشقطعات  دهندهتشکیل اجزایبا  آشنای

 تنیدهپیشجایگزین فوالد )الیاف پالستیکی و ......(، خزش و انقباض بتن 

 

8 
1 

11 
و  هایغالف، هاقالب، هاگاهتکیه، هاآنوسایل پیش تنیدگی: پیش کشیدگی، پس کشیدگی و وسایل 

 هاآن هایجک
8 1 

 1 2 پیش کشیدگی هایتنشاتالف  11

 1 2 بتنی هایساختمان بندیطبقهحدی و  هایحالت 12

 1 2 در حوادث مختلف تنیدهپیشو  ساختهپیشبتنی  هایسازه و کنترلنگهداری  13

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 بتنی تنیدهپیشو  ساختهپیششناخت کامل در رابطه با قطعات 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



11 
 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1342 انتشارات فدک  شهروز وکیلی ساختهپیشبتن  هایسازه

 1343 دانشگاه شریف  علیرضا خالو  تنیدهبتنی پیش هایسازهطراحی 

 1348 سیمای دانش  حبیب ا... اکبر تنیدهپیشبتن 

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 جي و...هاي تحقیقات، خود سنها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

موردي اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه)تدریس و ارائه درسروش  -

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.میدانشجویان تحت نظارت مدرس انجام 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 ریزي و کنترل پروژهبرنامهدرس  -3-12
 اختیارینوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 های عمرانیپروژهایی با اصول برنامه ریزی در آشنهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 های مدیریتریف و نظریهتعا 1

 1 2 ریزیبرنامهسازماندهی و  2

 1 2 تئوری سازمان و انواع آن 3

 1 2 تژیکاریزی استربرنامه 8

 1 2 خالقیت و نوآوری 2

 1 2 مدیریت منابع انسانی 6

 1 2 هاها در سازمانها و نقش آنگروه 4

 1 2 ها و قراردادهاانواع پروژه 1

 1 2 هاها و اجزاء پروژهمولفه 4

 8 1 (WBSها )فعالیتتجزیه پروژه به  11

 1 3 بندی، نمودارهای گانت و مسیر بحرانیزمان 11

 1 3 ها و کیفیتکنترل هزینه 12

 1 8 افزارها و مستندسازینرم 13

 1 32 جمع

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 های عمرانیآشنایی با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1342 سمت  علی رضائیان مبانی مدیریت رفتار سازمانی

 1342 سمت  اسفندیار سعادت مدیریت منابع انسانی

 راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
 1314 آدینه محسن ذکایی آشتیانی رحمان علیان

 ها و کاربردهارفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه
علی پارسیان، سید 

 محمد اعرابی

 1343 دفتر پژوهشهای فرهنگی 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت

https://www.gisoom.com/book/1672022/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-PMBOK-guide/
https://www.gisoom.com/book/1996633/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://www.gisoom.com/book/1996633/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://www.gisoom.com/book/1996633/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2260/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 و.(

 قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.  شده درهای تعریفسرفصل

 

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

 سابقه تدریسسال  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 
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 پروژهدرس  -3-13
 تخصصی نوع درس: 

 باشد.(می ارائهقابلواحد درسی  21نیاز: )این درس پس از گذراندن پیش

 -نیاز:هم

 برنامه مرتبط با رشته عمرانفوقهای پژوهشی، علمی، تحقیقاتی و آشنایی دانشجویان با فعالیتهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
های ذیل به های علمی و پژوهشی و انتخاب یک یا چند مورد از فعالیتآشنایی دانشجویان با فعالیت

 مدیر گروه تائیدپیشنهاد استاد محترم راهنما و 

1 32 

 آشنایی با مراحل بارگذاری، آنالیز و طراحی یک سازه بتنی  2

 آشنایی با مراحل بارگذاری، آنالیز و طراحی یک سازه فوالدی 3

8 

، مسطحِاصلی شامل مسیریابی روی نقشه توپوگرافی تعیین نقشه  راهیکآشنایی با مراحل انجام پروژه 

های قائم، منحنی بروکنر، رسم پروفیل طولی، طرح قوسهای افقی، تعیین عملیات خاکی، رسم طرح قوس

 صورت ریالیتعیین جدول فهرست مقادیر عملیات خاکی و ابنیه فنی، طرح روسازی و برآورد عملیات به

 های تخصصی و رویدادهای علمی ریزی و برگزاری کارگاهبرنامه 2

 مسابقات علمیها و ها، کنفرانسریزی و برگزاری جشنوارهبرنامه 6

 تولید و انتشار نشریه علمی، تدوین کتاب و نشریات الکترونیکی 4

 های آموزشی مرتبط با رشته عمرانای و فیلمافزارهای رایانهتدوین نرم 1

 های عمرانیریزی، برگزاری و شرکت در بازدیدهای علمی از پروژهبرنامه 4

 های پژوهشیعلم و فناوری و انجام طرحهای همکاری با مراکز رشد و پارک 11

 آموختگان رشته عمرانهای مرتبط با کارآفرینی دانشریزی و انجام پروژهبرنامه 11

 32 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 برنامه مرتبط با رشته عمرانهای پژوهشی، علمی، تحقیقاتی و فوقآشنایی با فعالیت

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1343 علم و ادب  شاپور طاحونی مسلح بتن هایساختمان طراحی

 1343 علم و ادب  حونیشاپور طا فوالدی هایسازه طراحی

 1346 یزد آزاد اسالمیدانشگاه   تفتیاسمعیلی محمدعلی راه هندسی طراحی: سازیراه

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 32 1 تعداد ساعت

https://www.gisoom.com/search/book/author-281685/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-281685/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-7596/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF/
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

محترم انتخاب نموده و  استاداند یک یا چند فعالیت از جدول فوق را با نظر مودهاز دانشجویان که این درس را اخذ ن تعدادیدر ابتدای ترم 

 رسانند.های مستمر و تحت نظارت ایشان به سرانجام میبا ارائه گزارش ترمپایانتا 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 نیست. موردنیازتجهیزاتی 

 

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

 .(و

های مستمری گزارش ترمطولشود. سپس در در ابتدای ترم به دانشجو )دانشجویان( دارای این واحد درسی ارائه می موردنظرکلیات فعالیت 

 شود. تباطات و هماهنگی الزم توسط مدرس محترم انجام میاز دانشجویان خواسته و متناسب با نیاز ایشان، ار

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 سازيپلدرس  -3-14
 اختیاری نوع درس: 

 مصالح مقاومتنیاز: پیش

 -نیاز: هم

 آن اجزاء و پل انواع با دانشجویان مقدماتی آشناییهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 سازیپلتاریخچه -هدف از ساخت پل-تعریف پل 1

 1 2 شیروانی-شانه -سواره رو-اجزاء راه: حریم 2

 1 8 هرکدامآشنایی با اجزاء پل)پی، پایه، رادیه، سقف و دیوارها( و عملکرد  3

 1 8 با توجه به حداکثر سیالب هاپایهتعیین تعداد دهانه و ارتفاع  8

 1 2 ی یاتاقانی(هاگاهتکیه-های نئوپرنپل)بالشتکی هاگاهتکیهآشنایی با  2

 1 2 مشخصات فنی و خصوصیات ترافیکی ازلحاظها پل بندیطبقه 6

4 
 ، کج(چنددهانه، راهسه، هم زیرخاکی)ایجعبه -3طاقی -2 ایصفحه-1انواع پل: 

 اثر شیب طولی راه بر هرکدام
1 1 

 1 8 هاآنتعمیر و نگهداری  هایروشها و بر تخریب پل مؤثرعوامل  1

 1 8 و نکات اجرایی  ساخت پل هاروش -سازیپلی هانامهآیینآشنایی با  4

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 شناخت پل و اجزای آن و نکات اجرایی مربوطه

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1341 میرکبیرا شاپور طاحونی  طرح و محاسبه پل

در  هانقشهراهنمای تهیه مشخصات فنی، جزئیات و 

 راه هایسازهپل و 

 1312 وزارت راه و ترابری  وزارت راه و ترابری

 1346 متفکران  حمید شریف پور اصول مهندسی پل

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي واخالق حرفهرعایت 

 تحقیقاتی هایفعالیتگزارش  -آزمون کتبی –شفاهی  هایپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1استاد صندلی  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط قالب سخنرانی و بحث و  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه سال  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 کارگاه اداره و زیتجهدرس  -3-15
 تخصصی نوع درس: 

  -نیاز:پیش

 -نیاز: هم

 کارگاه ادارهمختلف تجهیز و  هایروشآشنایی با اصول و هدف کلی: 

 رئوس مطالبسرفصل آموزشي و  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
انواع  –ابعاد  ازنظرانواع کارگاه  –تجهیز کارگاه در قرارداد  –انواع تجهیز  –تعریف تجهیز کارگاه  –مقدمه 

 تجهیز کارگاه سازوکارهای –مکان  ازنظرکارگاه 
2 1 

2 

تحویل  مجلسصورت –تعارض کارگاه  –زمین از سوی پیمانکار  تأمین –تعهدات کارفرما  –تحویل کارگاه 

قصور پیمانکار و کارفرما در موضوع  –مجاز تحویل کارگاه  زمانمدت –تحویل تدریجی کارگاه  –کارگاه 

 کارگاه

8 1 

3 
 هایراه -دسترسی اصلی و فرعی هایراه –امکانات زیربنایی موجود در سایت  –یابی سایت پروژه مکان

 منابع قرضه  –دسترسی به امکانات رفاهی شهر  –آب، برق، سوخت و مخابرات  تأمین
2 1 

8 

توپوگرافی  –منطقه )بارندگی و خطر سیل، گردباد، گسل و رانش خاک(  وهوایآب –وضعیت جغرافیایی 

عدم تالقی در توسعه  –همسایگان  –های اطراف پروژه زمین –های کارگاه محدودیت - جنس زمین –زمین 

 حفاظت فیزیکی از کارگاه –ها برداری سایر پروژهو بهره

2 1 

2 

رئیس کارگاه، دفتر کارگاه، دبیرخانه کارگاه،  ازجمله هاآنتشکیل عوامل مختلف کارگاه و شرح وظایف 

تعبیه دفتر کارفرما و  –اجرایی، معاونت پشتیبانی، معاونت اداری و مالی، معاونت ایمنی  معاونتمعاونت فنی، 

 دستگاه نظارت

2 1 

6 

امکانات  –آموزش نیروها  -غیربومینیروهای بومی و  - موردنیازهای تخصص –شناخت  –های انسانی نیرو

تعیین حقوق و مزایا  –امکانات رفاهی و تفریحی  –ایجاد انگیزه  –الزم برای نیروهای انسانی همچون لباس 

 ها و ساعات کاری تعیین شیفت –

2 1 

4 

 –مخازن نگهداری آب  –تصفیه آب  هایروش –خواص آب خوراکی و صنعتی  –الزامات تهیه و سرو غذا 

 –روشنایی  تأسیسات –برآورد آب خوراکی و صنعتی موردنیاز کارگاه  –جانمایی مخازن نگهداری آب 

 اندازی سیستم روشنایی راه –های مولد برق دستگاه
2 1 

1 

 - یدکیلوازم –آالت اندازی ماشیننصب و راه –آالت ماشین تأمینی نحوه –پروژه  موردنیازآالت ماشین

محل و اقدامات  - هاآن تأمینی پروژه و نحوه موردنیازمصالح  - آالتماشینسیستم تعمیر و نگهداری 

 آالتتجهیزات تولید مصالح همچون بتن و مصالح عملیات خاکی، مصالح چوبی و آهن –نگهداری مصالح 

2 1 

4 

خدماتی،  هایساختمانمدیریتی،  هایساختماندر کارگاه  شامل  موردنیازو فضاهای  هاساختمان

های انبارها و بخشها، دفاتر فنی، آزمایشگاه هایساختماناداری و مالی،  هایساختمانپشتیبانی،  هایساختمان

 هاآنو فضاها متناسب با کاربری  هاساختمانآرایش  –اقامتی و مسکونی 

2 1 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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11 

( site planچیدمان و جانمایی کارگاه ) –های اجرایی پروژه آثار ترافیک کارگاه در فعالیت –ترافیک کارگاه 

مالحظات ایمنی و امنیتی در چیدمان  –اثرات عوامل جوی همچون باد، باران و برف در چیدمان کارگاه  –

 آالت و چیدمان ماشین دهیسازمان –کارگاه 

8 1 

11 

بهداشت در تجهیز  –مالحظات ایمنی در تجهیز کارگاه  – (HSEزیست کارگاه )و محیط کاربهداشتایمنی، 

مالحظات بهداشت  –آالت مالحظات ایمنی در استفاده از ماشین –در تجهیز کارگاه  زیستمحیط –کارگاه 

 آالتزیست در استفاده از ماشینمالحظات محیط –آالت در استفاده از ماشین

8 1 

12 

پروژه برای زمان  موردنیازهای تشخیص بخش –ریزی ترتیب برچیدن اجزاء کارگاه برنامه –برچیدن کارگاه 

در  زیستمحیطمالحظات ایمنی، بهداشت و  –های برای استفاده دائمی برداری و تجهیز این بخشبهره

 برچیدن کارگاه

8 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 آالت، مصالح و مقررات عمومی پیمانآشنایی با انواع ماشین

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

  االنبیاء)ص(قرارگاه سازندگی خاتم تجهیز کارگاه و فناوری ساختمدیریت 
موسسه مهندسین 

 مشاور طرح جامع
1314 

 1313 وزارت نیرو  قربانیان رمضان علی اندازی کارگاهتجهیز و راه

 1341 آذرخش  محمدرضا موسویان آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه
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 )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشي  -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

 هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

هاي تحقیقات، خود سنجي ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وپذیر، رعایت اخالق حرفهتمسئولی)

 و...

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط قالب سخنرانی و  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 هاسازه يمقدمات لیتحلدرس  -3-16
 اختیاری نوع درس: 

 مصالح مقاومتنیاز: پیش

 -نیاز: هم

 تیرها( ویژهبه) هاسازهتوانایی تحلیل مقدماتی هدف کلی: 

 آموزشي و رئوس مطالبسرفصل  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 هاآنو خصوصیات  هاسازهانواع 

 هاگاهتکیهو  هاسازهیادآوری انواع  -

 گاهیتکیهی هاالعملعکسیادآوری ترسیم نمودار آزاد ، معادالت تعادل و محاسبه  -

 سازه معین و نامعین و درجه نامعینی -

 در تیرها ویژهبه هاسازهپایداری و ناپایداری  -

2 1 

2 

 هاآننیروهای داخلی و رسم نمودار تغییرات 

 یادآوری نیروهای داخلی شامل نیروی محوری ، نیروی برشی و لنگر خمشی -

 در تیرها ویژهبهیادآوری معادالت نیروی برشی و لنگر خمشی  -

 در تیرها ویژهبهیادآوری ترسیم نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی  -

8 1 

3 

  هاسازه تغییر شکل

 در تیرها ویژهبه هاسازهضرورت محاسبه تغییر شکل  -

 روی معادله لنگر( گیریانتگرالمضاعف ) گیریانتگرالتیرها به روش  تغییر شکل -

 مضاعف گیریانتگرالبا استفاده از روش  گاهیتکیه هایالعملعکستحلیل تیرهای نامعین و تعیین  -

 تیرهای دارای دو یا چند معادله لنگر خمشی  تغییر شکلکاربرد توابع تکین )توابع منفرد( در تحلیل و  -

 روی معادله بار( گیریانتگرالتیرها به روش دیفرانسیل مرتبه چهار ) تغییر شکل -

 ش بار االستیکتیرها به رو تغییر شکل -

 تیرها به روش تیر مزدوج تغییر شکل -

 

21 1 

8 

 و نمودارها هاگرافبا استفاده از  هاسازهتحلیل 

 تعدادی از تیرهای پرکاربرد تغییر شکلروابط محاسبه  -

 هاقابتیرها و  تغییر شکلو نمودارها در تحلیل و  هاگرافاستفاده از  -

 

6 1 

 1 32 جمع

 

 عمومي و تخصصي مورد انتظارهاي مهارت -ب

 توانایی تحلیل تیرهای نامعین –تیرها  تغییر شکلتوانایی تعیین  –تیرها  ویژهبه هاسازهتحلیل مقدماتی 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1343 امیرکبیرجهاد دانشگاهی   شاپور طاحونی هاسازهتحلیل 

 1346 نگاران سبز  حمید شیرازی )جلد اول( هاسازهتحلیل 

 1342 دانشگاه امام رضا )ع(  پژند محمدرضایی یک  هایسازهتحلیل 

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -عملکرديآزمون کتب،  حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 ، خود سنجي و...هاي تحقیقاتها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 –تمرینات هفتگی تحویلی  –دقیقه(  11و زمان کوتاه )حدود  سؤالناگهانی )کوییز( تک  هایآزمون – ترمپایانآزمون  - ترممیانآزمون 

شرکت در کالس حل تمرین )که توسط دانشجویی مستعد در قالب کار دانشجویی و در ساعاتی خارج از ساعت کالس اصلی برگزار 

 شفاهی مطرح در کالس هایپرسشحضور فعال در کالس و پاسخ به برخی  – گردد(می

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

برگزاری  –ارائه تمرین در پایان هر جلسه به دانشجویان و تحویل آن در جلسه بعد  –توسط مدرس  مسئلهتدریس بیشتر بر پایه حل 

 (ایدقیقه 11کوتاه ) بازمانامتحانات متعدد ناگهانی )کوییز( 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 راه ينگهدار و ریتعمدرس  -3-17
 اختیاری نوع درس: 

 راه یروسازنیاز: پیش

 -نیاز: هم

 آن نگهداری و ترمیم نحوه و روسازی و هاراه هایخرابی با آشناییهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 عمر  چرخه روسازی و تحلیل شبکه روسازی، تعریف مدیریت فرایند و سیستم با آشنایی

 PMSاهداف  و روسازی 
3 1 

2 
، هاخرابی این گیریاندازه برای موردنیاز تجهیزات هاروش، هاروسازی در روسازی هایخرابی شناسایی

 خرابی هایداده سازیو آماده برداشت
8 1 

 IRI  2 1 ناهمواری المللیبین شاخص تعیین و هاناهمواری تحلیل و گیریاندازه هایروش 3

 1 2  هاروسازی در وخیزهاافت گیریاندازه غیر مخرب هایروش 8

 1 2  پروژه و شبکه سطح در روسازی وضعیت بینیپیش هایمدل 2

 1 2  شبکه سطح در مدیریت الزامات و اصول 6

 1 2  پروژه سطح در مدیریت الزامات و اصول 4

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 اطالعات آوریجمع، وتحلیلتجزیهمحاسبات ساده ریاضیات، قدرت 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و  هافرودگاه، هاراهمدیریت روسازی برای 

 هاپارکینگ
M.Y.Shahin 

محمود عامری و سید 

 فرهاد افتخار زاده

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران
1341 

 و تسهیالت ها،راه نگهداری و مدیریت

 ونقلحمل تجهیزات
 1346   سید حسینی سید محمد

 روسازی نگهداری و تعمیر دستورالعمل

 شهری هایبزرگراه و هاراه آسفالتی

 مشاوره هندسین

 هنگام پژوهاندانش
 1346 حریم دانش 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 های تحقیقاتیها، گزارش فعالیتائه مقاالت و طرححل مسئله، آزمون کتبی، عملکردی، ار -پرسش شفاهی

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

موردي اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه)ارائه درسروش تدریس و  -

 .(و

دانشجویان تحت نظارت  توسطسخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس، حل تمرین  صورتبه شدهارائه هایسرفصل

 مدرس، انجام پروژه تخصصی گروهی و انفرادی

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 ساختمان ينگهدار تعمیر ودرس  -3-18
 اختیاری نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 آشنایی دانشجویان با انواع عیوب و نواقص ساختمانی و چگونگی ترمیم و تعمیرهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 نگهداری ساختمان در پروژه:جایگاه تعمیر و 

مقدمه، تعریف پروژه، اهمیت نگهداری ساختمان، اهمیت تعمیر، تعاریف) بازسازی، نوسازی، گسترش  

 ، اهمیت تعمیر.ترمیماهمیتبنا، تغییر، تعمیر(، اهمیت تغییر، 

8 1 

2 

 مدخل در یک ساختمان: زیتعاریف کلی از عناصر 

تعریف ساختمان، انواع ساختمان، علت ایجاد ساختمان ، ارزیابی وضعیت جغرافیایی و طبیعی مناطق 

مختلف در ایجاد ساختمان و تغییرات، طراح ساختمان، مجری ساختمان، شناسنامه ساختمان، احداث بنا از 

 .هاهزینهمالی در ساخت و تعمیرات و  برآوردهایحیث توجیهات مالی، ارزیابی و 

6 1 

3 

 زمین و پی ساختمان:

 ، شنی، سنگی(، ایماسه)رسی، هایخاکانواع زمین از حیث جنس خاک، بررسی 

 هایخاکدر  سازیپیمناسب، ارزیابی  هایخاکدر  سازیپیپی ،  زیرسازیناپایدار،  هایخاکبررسی 

، باز شدن چاه یا سطحناهم هایپیکردن  سطحهم هایروش، دارشیب هایخاکدر  سازیپینامناسب، 

نگهبان، پیشگیری از نشست پی و ساختمان با دستک زنی، پیشگیری از  هایسازهچاهک در زیر پی، 

سیستماتیک تزریق بتن، نشست خفیف ستون در اثر نشست  هایروشنشست ساختمان با انواع 

 فونداسیون، شمع کوبی و انواع آن.

1 1 

8 

 بررسی جامع کف و دیوارها و سقف:

، اندود صحیح کف، نحوه جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف ساختمان، انواع دیوار، سازیکفچگونگی 

در ایجاد  هامحدودیت، نحوه ایجاد شبکه در دیوار، هاجداکنندهتعاریف دیوارهای باربر و غیر باربر و 

رسی و شناخت انواع تغییرات در دیوارها، ترک و انواع آن در دیوار، دالیل ایجاد ترک در دیوارها، بر

دیوارهای سست و  سازیمقاوم و، چگونگی تخریب هاترک، چگونگی ترمیم پرخطرو  خطربی هایترک

 سبک و سنگین، تعمیرات سقف. هایسقفناپایدار، شناخت سقف، انواع 

1 1 

2 

 :هاآنتعمیرات  هایروشو  کارینازک

و سرامیک کاری، روش صحیح فرش  کاریکاشیو مراقبت از آن، روش صحیح  کاری گچروش صحیح 

رطوبت در کف و دیوار و سقف، نحوه مقابله با آثار  روندهپیشموزاییک و سنگ، جلوگیری از اثرات 

 سازیمقاومشکسته و  هایسنگترمیم  هایروشمخرب رطوبت در بنا، روش صحیح اجرای سنگ نما، 

جذبی، روش صحیح  ایهچاهسست نما، شناخت انواع چاه، جلوگیری از فروکش و نشست  هایسنگ

میله چاه، مهار صحیح فاضالب در ساختمان، نحوه تعمیرات  سازیمقاومطوقه چینی چاه، روش صحیح 

6 1 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 هایآسیبصحیح در شبکه فاضالب بدون گسترش تخریب.ترمیم سطوح کرموی بتن، جلوگیری از 

، ایزوالسیون صحیح و مناسب بام، تمیز کردن سطوح نمای ساختمان، نحوه صحیح رنگ در بتن روندهپیش

 سطوح فلزی و اپوکسی در ساختمان. زدگیزنگدر ساختمان، ترمیم رنگ و 

 1 32 جمع

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

  پذیریمسئولیتشناخت ساختمان، شناخت عیوب ساختمان، نحوه مواجهه با ایرادات ساختمان، نحوه صحیح تعمیرات و نگهداری و 

 ملی هایسرمایهدر برابر 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1346 سیمای دانش  سید محسن کاردان –امیر سرمد نهری  تعمیر و نگهداری ساختمان

 1344 زمرد  ژاله راستانی –حسین زمرشیدی  تعمیر و نگهداری ساختمان

 1343 جهان جام جم  بهنام رضایی –حسین عالی  تعمیر و نگهداری ساختمان

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) ارزشیابيروش سنجش و  -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیتارائه مقاالت و طرح ( پوشه مجموعه کار،.اي ورعایت اخالق حرفه

در کالس و محیط  ایحرفهصحیح مهارت اخالق  کارگیریبهجهت  ایحرفهشفاهی، آزمون عملکرد کالسی، آموزش اخالق  هایپرسش

 وزه درسیجدید مرتبط با ح سؤاالتو نیز طرح موضوع و  سؤاالتاجتماع و کارگاه، پاسخ به ابهامات و 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

فنون تدریس، همراه کردن دانشجو در پایان هر بخش از مطالبی که  ایحرفهمفهوم مطالب مبتنی بر قواعد  سازیسادهتفهیم صحیح و شیوا و 

در پایان هر بخش از مطالب،  سؤالو مدرس، طرح  باکالستر دانشجو به شیوه گفتمانی جهت ایجاد تمرکز و همراهی به شودمیارائه 

ایجاد انگیزه و  منظوربهانتخاب رندوم از دانشجویان  صورتبهارزیابی و پرسش و پاسخ مختصر از مطالب جلسه گذشته در جلسه تدریس 

مختلف جهت جلب اعتماد و افزایش دقت و تمرکز دانشجو نسبت به مطالب  هایشیوهبیشتر دانشجو، تشویق دانشجو با  پذیریمسئولیت

 برای دانشجو به کرات جهت یادگیری بیشتر دانشجو، تکرار و تمرین مطالب سؤالمطروحه، ایجاد 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی 

 تدریس
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 بتن فنّاوريدرس  -3-19
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 بتن و  اجزاء آن  فنّاوریشناخت اصول هدف کلی: 

 و رئوس مطالبسرفصل آموزشي  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
بتن  کارگیریبهضرورت  –تعریف مالت، شیره و خمیر سیمان  –آشنایی با مفهوم کلی بتن و مفاهیم رایج آن 

 بتنی وسازهایساختو مزایا و معایب آن در 
2 1 

2 
پرتلند )مواد اولیه، روش تولید، پخت کلینکر، آسیاب کلینکر آشنایی با تولید سیمان  -تاریخچه سیمان پرتلند

 و سنگ گچ، ضرورت حضور سنگ گچ در سیمان پرتلند(
2 1 

3 
اکسیدهای  تأثیر –فازهای اصلی کلینکر بر خواص سیمان پرتلند  تأثیر –بندی انواع سیمان پرتلند تقسیم

 آشنایی با استانداردهای سیمان پرتلند –فرعی بر سیمان پرتلند 
2 1 

 1 2 های شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی سیمان پرتلند و معیارهای آن در استانداردهاآزمایش 8

2 

های آشنایی با انواع پوزوالن –های آمیخته آشنایی با استاندارد سیمان –های آمیخته بندی انواع سیمانتقسیم

آشنایی با  –در سیمان آمیخته پوزوالنی  هاآن تأثیرهای مصنوعی و طبیعی)خام و فرآوری شده( و پوزوالن

های آهکی و آشنایی با پودر سنگ –ای آن بر خواص سیمان آمیخته سرباره تأثیرسرباره کوره آهنگدازی و 

 یبر خواص سیمان پرتلند آهک هاآن تأثیر

3 1 

6 

 –پیدایش و جنس  ازنظر هادانهسنگبندی تقسیم –ریز و درشت در بتن  دانهسنگنقش  –بتن  دانهسنگ

، دانهسنگآور بندی، مواد زیانمانند چگالی و جذب آب، سایش، دانه دانهسنگآشنایی با خواص مختلف 

نقش رطوبت  –در بتن  تأثیرو  هاآنشکستگی و تیزگوشگی و آزمایش  – دانهسنگ، شکل دانهسنگسالمت 

 و اصالحات رطوبتی طرح مخلوط در کارگاه دانهسنگدر 

3 1 

 1 2 های موجود در آن( و محدودیت312ایران )استاندارد  دانهسنگآشنایی با استاندارد  4

1 

های شیمیایی در نقش افزودنی –ها)مواد پودری معدنی و شیمیایی( بندی افزودنیتقسیم –های بتن افزودنی

کننده و زا، مواد روانشامل زودگیرکنندهٍ دیرگیرکننده، مواد حباب هاآن کارگیریبهبتن و دلیل و ضرورت 

 –، مواد بهداشتی و .. هادانهرنگ، زا گاززا و کننده، مواد کفبندکننده، مواد منبسطکننده، مواد آبروانفوق

 ایران 2431آشنایی با استاندارد 

8 1 

4 
های آشنایی با استاندارد آب بتن و آزمایش –آوری بتن )شیمیایی و فیزیکی( های آب ساخت و عملویژگی

 آن
2 1 

11 

آشنایی با  –، آب انداختن، جداشدگی، گیرش و هوای بتن کاراییآشنایی با خواص بتن تازه شامل 

آشنایی با مزایا  –های بتن خودتراکم های روانی و قابلیت تراکم و آزمایششامل آزمایش کاراییهای آزمایش

آشنایی با  –آزمایش گیرش بتن  –آشنایی با دالیل جداشدگی در بتن  –و معایب و علل آب انداختن بتن 

 تعیین درصد هوای بتن و نقش آن –مناسب  کاراییو روانی و انتخاب  کاراییدالیل تغییر 

8 1 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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11 

 –شامل مقاومت فشاری، کششی، خمشی و ویژگی ارتجاعی و دوام بتن  شدهتختآشنایی با خواص بتن 

آوری، ، نسبت آب به سیمان، تراکم، عملدانهسنگهای سیمان، بر مقاومت فشاری بتن ) ویژگی مؤثرعلل 

 –بودن، نحوه انجام آزمایش مقاومت و جک فشاری(  ناگویاهوای بتن، شکل و اندازه آزمونه بتنی، ناصافی و 

زدا، سایش، خوردگی در مجاورت نمک یخ شدگی پوستهشدگی، بر دوام بتن )یخبندان و آب مؤثرعوامل 

 ها و مواد شیمیایی دیگر مانند اسیدها و ..( میلگردها، حمله سولفات

8 1 

12 
های اجزاء آن با روش ملی طرح مخلوط بتن، ساخت نسبتآشنایی با طرح مخلوط بتن و تعیین مقادیر و 

 مخلوط آزمون و اصالح مقادیر اولیه طرح مخلوط
2 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 آن اجزاء و بتن فنّاوری اصول شناخت

 

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

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1341 ندای آریانا هرمز فامیلی پروفسور ای. ام. نویل های بتنویژگی

 بروکس جی - نویل آدام بتن فنّاوری
 - رمضانپور اکبرعلی

 اعرابی نگین

 نگارنده دانش
1341 

 1314 به آوران  محسن تدین روش صحیح ساخت بتن

 1344 ارکان دانش  داوود مستوفی نژاد و طرح اختالط بتن فنّاوری

شیمیایی بتن:  هایافزودنی

 دانش، فناوری و کاربردها

 –زاده محمد شکرچی

 – لیزرنیکالس علی 

 –سولماز دهقان  

 علی پورضرابی

 1341 علم و ادب 
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -کتب، عملکرديآزمون  حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 قیقات، خود سنجي و...هاي تحها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.انجام می دانشجویان تحت نظارت مدرس

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 تونل سازيدرس  -3-21
 اختیاری نوع درس: 

 مصالح مقاومتنیاز: پیش

 -نیاز: هم

 آشنایی با روند اجرا و نگهداری تونلهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 تاریخچه مهندسی تونل و مالحظات 1

 1 2 و ژئوتکنیکی شناسیزمینمطالعات  2

 هاسنگ یبندرده 3

 

2 1 

 1 8 هاتونلمشخصات هندسی  8

 1 8 طراحی تونل هایروشآشنایی با  2

 1 8 حفاری هایروش 6

 1 8 هاتونلپایدارسازی اولیه  4

 1 8 الینینگ تونل و سازه نهایی 1

 1 2 های تهویه و روشنایی سیستم 4

 1 2 هاایمنی تونل مالحظاتسیستم زهکشی و  11

 1 2 هابرای رفتار نگاری تونل قیدقاستفاده از ابزار  11

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 آشنایی با روند اجرا و نگهداری تونل

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 اول: حفاری و )جلدتونل سازی

 (اجرا
 1342 صنعتی امیرکبیر مرکز انتشارات  حسن مدنی

 1341 )ع(دانشگاه جامع امام حسین  حسن صادقی اصول مهندسی تونل

 اصول مهندسی تونل

  -احسان حقیقت خرازی

  -مصطفی آدرسی

 حسین دهقانی
 1344 دانش سیمای 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت

http://publication.aut.ac.ir/fa/profile/1223
http://www.simayedanesh.ir/product/book/3096/اصول-مهندسی-تونل/
http://www.simayedanesh.ir/product/book/author/حسن+صادقی/
http://www.simayedanesh.ir/product/book/10526/اصول-مهندسی-تونل/
http://www.simayedanesh.ir/product/book/author/احسان+حقیقت+خرازی/
http://www.simayedanesh.ir/product/book/author/مصطفی+آدرسی/
http://www.simayedanesh.ir/product/book/author/حسین+دهقانی/
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) ي، مشاهده رفتارهاي عملي انشایساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درتعریفهای سرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3مرتبه علمی مدرس یا مربی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط و 

 تدریس
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 يبتن هايسازه دوامدرس  -3-21
 اختیاری نوع درس: 

 بتن فنّاورینیاز: پیش

 -نیاز: هم

 و نگهداری بتن آشنایی با عوامل مخرب بتن و تعمیرهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 میلگرد محافظت از بتن و هایروش 1

 1 2 بر نفوذپذیری مؤثربتن و عوامل  نفوذپذیری 2

 1 8 نفوذ سیاالت در بتن 3

 1 8 بتن در محیط اسیدی  هایدیدگیآسیب 8

 1 2 مقاوم نمودن بتن در محیط اسیدی هایروش 2

 1 8 بر میزان کربناته شدن مؤثرکربناته شدن بتن و عوامل  6

 1 8 سولفاته و اثر آن بر بتن هایمحیطبررسی  4

 1 2 خوردگی میلگردهای فوالدی و پیامدهای آن 1

 1 2 محافظت بتن در مقابل یون کلرید هایراهنفوذ کلریدها در بتن و  4

 1 8 ترک در بتن 11

 1 2 اشتباهات طراحی و اجرای سازه بتنی 11

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 بتنی هایسازهبه  واردشده هایآسیبتشخیص علل 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

شناخت بتن )مصالح، خواص، 

 (فنّاوری

 – رمضانیان پور اکبرعلی

 منصور پیدایش
 

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی 

 امیرکبیر
1314 

 1341 علم و ادب  رمضانیان پور اکبرعلی اجرای بتن دست نامه

 1341 ندای آریانا هرمز فامیلی پروفسور ای. ام. نویل های بتنویژگی

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1503/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1503/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1/
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 راه يروسازدرس  -3-22
 اختیاری نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 طراحی و اجرای انواع روسازی هایروشآشنایی با مشخصات مصالح، هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 8 کلیات روسازی 1

 1 8 خاک بستر 2

 1 2 قیر 3

 1 2 آسفالتمصالح سنگی و  8

 1 2 تحلیل روسازی 2

 1 2 طراحی روسازی 6

 1 8 مدیریت روسازی 4

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 اطالعات آوریجمع، وتحلیلتجزیهمحاسبات ساده ریاضیات، قدرت 

 

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

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1348 مرکز نشر دانشگاهی  امیرمحمد طباطبایی روسازی راه

 هایراهروسازی آسفالتی  نامهآیین

 ایران
 1341 موسسه قیروآسفالت ایران  وزارت راه و شهرسازی

Pavement Analysis and Design 

(2nd Edition) Yang H. Huang  Pearson prentice hall 2118 

 1346 گسترسخن  آنی و داریوش معظمی امید جعفری اصول مهندسی روسازی

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس، حل تمرین توسط دانشجویان تحت نظارت صورتبه شدهارائه هایسرفصل

 نفری و ارائه تحت نظارت مدرس. 3تا  2 هایگروهمدرس، انجام پروژه تخصصی در قالب  

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط قالب سخنرانی و  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3یا مربی و  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس

 تدریس
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 ریاضي عمومي درس  -3-23
 هیپانوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 آموزش مفاهیم ریاضیات عمومی با رویکرد کاربردی هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 - 8 لگاریتمی، مثلثاتی و معکوس مثلثاتی نمایی، تابع: توابع یادآوری از 1

2 
حد و پیوستگی: یادآوری مفهوم حد، حد در یک نقطه، حد چپپ و راسپت)درحدتابع چندضپابطه 

,صور مبهم )نهایت، ای(، حدود بی 


0
0

 4 طه( درحدتوابع گویاو پیوستگی در یک نق
- 

3 

مشتق: تعریف مشتق، مشتق یک تابع به کمپک تعریپف مشپتق، تعبیپر فیزیکپی و هندسپی مشپتق، 

های مشتق توابع مختلف )جبری، مثلثاتی، کسری، نمپایی، لگپاریتمی و معکپوس مثلثپاتی(، فرمول

 مشتق ضمنی و پارامتری و مشتق مراتب باالتر

4 

- 

8 

دست آوردن نقاط اکسترمم و عطف تابع، جدول  کاربرد مشتق: صعودی و نزولی بودن توابع، به

,تغییرات توابع، رسم توابع ساده، استفاده ازقضیه هوپیتال برای رفع ابهام حاالت  


0
0

( مفهوم   (

تیلور و مک لورن برخی توابع  دیفرانسیل و محاسبه مقادیر تقریبی با استفاده از دیفرانسیل و بسط

 خاص

4 

- 

2 
گیپری )تغییپر های انتگرالگیری، روشهای ساده انتگرالانتگرال: تابع اولیه، انتگرال نامعین، فرمول

 و انتگرال معین (جزء و تجزیه به کسرهای سادهمتغیر، جزءبه
12 

- 

 - 8 ها xمحور  کاربرد انتگرال: محاسبه سطح محصور و حجم حادث از دوران حول 6

  3 باریشه های مختلط2اعدادمختلط:تعریف اعدادمختلط،اعمال جبری برروی  انها وحل معادله درجه 4

 - 81 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 منحنیگیری و محاسبه سطح زیر پذیری و شایستگی حل مسئله، انجام محاسبات کاربردی شامل مشتق، انتگرالمسئولیت

 

 منبع درسي )حداقل سه مورد منبع فارسي و خارجي( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1311 امید کومش  اله اکرم فرج 1ریاضی عمومی 

 1346 پیک آذرسحر  غالم رضا رحیم لو ریاضی عمومی 

 1312 خالدین  سید عبداهلل موسوی ریاضیات عمومی

 1342 آهنگ قلم  کرایه چیان محمدعلی 1ریاضیات عمومی 

 عملی نظری 

 1 3 تعداد واحد

 1 81 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

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

 کارشناسی ارشد ریاضی و باالتر

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 نظریوسایل و امکانات معمول موردنیاز کالس 

 

 (.اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه موردي وتمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه) وش تدریس و ارائه درسر

 عمرانای، تمرین و تکرار با رویکرد افزایش انگیزه، خالقیت و مرتبط ساختن آن با رشته سخنرانی، مباحثه

 

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، شفاهي،هاي پرسش) روش سنجش و ارزشیابي

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیتطرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و .اي ورعایت اخالق حرفه

 های کتبیتکالیف کالسی و آزمون های شفاهی،پرسش
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 زبان فنيدرس  -3-24
 تخصصی نوع درس: 

 خارجی زباننیاز: پیش

 -نیاز: هم

 دانشجویان با اصطالحات و متون فنی مرتبط با مهندسی عمرانآشنایی جامع هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 Introduction to civil engineering 2 1 

2 construction materials : brick, mortar, Portland cement, concrete, steel, 

reinforced concrete  
2 1 

3 Force system – strength of material – stress – strain –  tension - compression - 

bending – shear - torsion 
8 1 

8 Building components: beam – column – shear wall – foundation – slabs  8 1 

2 Construction equipment 2 1 

6 Limit state design – permissible stress design 2 1 

4 Soil mechanics 2 1 

1 Road and railway construction 2 1 

4 Traffic engineering 2 1 

11 Fluid mechanics and hydraulics 2 1 

11 Earthquake construction 2 1 

12 dams - water supply system 2 1 

13 bridges 2 1 

18 Environmental engineering 2 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 مهندسی عمرانآشنایی جامع دانشجویان با اصطالحات و متون فنی مرتبط با 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت



72 
 

 منبع فارسی و خارجی( 3منبع درسی )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Technical English for civil engineering شاهرخ قاضی مرادی  
انتشارات گسترش 

 علوم پایه
1318 

Applied technical English for civil 

engineering 
 1312 فدک ایساتیس  یزدیحسنعلی مسلمان 

English for the student of civil 

engineering 
 1314 سمت  محمد عزمی

 1343 گستردانشآوای   علی قربانی و فرحبد محمدی مهندس عمران و معماری زبان فنی

 1314 سروش دانش  حدیثه بلخاری.علیرضا شمیم مهندسی عمران زبان فنیمجموعه آموزشی 

 

 استانداردهای آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) مشاهده رفتارهاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31دانشجویی صندلی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.  شده درهای تعریفسرفصل

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 يکاربرد شناسيزمیندرس  -3-25
 اختیاری نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز:هم

ها( و معرفی مفاهیم برداری و نگهداری سازهدر مهندسی عمران )طراحی، ساخت، بهره شناسیزمیندانش  بااهمیتآشنایی هدف کلی: 

 های عمرانیپروژه شناسی رایج درزمین

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
مهندسی با معرفی برخی  شناسیزمینمهندسی، فلسفه و اهمیت  شناسیزمینو  شناسیزمینمعرفی علم 

 ایران و جهانشناسی در ناشی از عدم توجه کافی به شرایط زمین خوردهشکست هایپروژه
3 1 

2 
ساز،  های مهم سیلیکاته و غیر سیلیکاته سنگکانی هایویژگیتعریف کانی، خصوصیات مشخصه، معرفی 

 های رسی و ...(های مضر در بتن، کانیساز در عمران ) سنگدانههای مشکلمعرفی کانی
3 1 

 1 2 های آذرین مهمهای سنگآذرین، معرفی ویژگی شناسیسنگمبانی  3

8 

ساز این های مشکلبر سنگ تأکیدهای رسوبی مهم با های سنگرسوبی، معرفی ویژگی شناسیسنگمبانی 

ها ها، مارنخشک و تر شدن هستند )خانواده رس سنگ شرایطگروه که مستعد هوازدگی و انقباض و تورم در 

ر نما، ساخت سیمان، آهک، گچ و د مورداستفادهدر تهیه مصالح ساختمانی  مورداستفادههای ها( و سنگو شیل

.... 

3 1 

 1 2 های دگرگونی مهمها و کاربردهای سنگدگرگونی، معرفی ویژگی شناسیسنگمبانی  2

6 
صنعتی مانند  هایخاکدر نما، تولید سیمان و سرامیک،  مورداستفادهها در عمران )ها و کانیکاربرد سنگ

 بنتونیت و ...(
3 1 

 1 2 هاها و گسلها، درزهبندی، چینشامل الیه شناسیزمین هایساختمانمعرفی  4

 1 1 خیزی، آتشفشان و سونامیهایی مانند زلزلهها و ارتباط آن با پدیدهتکتونیک و اشتقاق قاره 1

4 
های  مهم بندیها، معرفی ردهمکانیکی شاخص سنگ-مبانی مهندسی سنگ کاربردی )خصوصیات فیزیکی

 مهندسی سنگ(
8 1 

 1 2 های عمرانیدر پروژه های زیرزمینی با تاکید بر معضالت آبمبانی آب 11

11 

ها، اثر لغزش، روانگرایی، نشست، ریزش، گازهای زمین، کارستشناسی )زمینمعرفی مخاطرات مهم زمین

های خطر زلزله در امواج زلزله، پهنه مورد درها، آتشفشان، زلزله و ...( با توضیحات بیشتر امواج دریا، گسل

 هادر حریم گسل وسازساختایران و لزوم پرهیز از 

8 1 

12 

 شناسی شاملهای زمینمعرفی شناسایی

ای و های هوایی و ماهوارههای توپوگرافی، عکسشناسی، نقشههای زمینالف( مطالعات دفتری )بررسی نقشه 

 ) ... 

 برداری و ...(های میدانی )بازدیدهای محلی، نمونهب(شناسایی

-زنی و نمونههای زیرسطحی )غیرمستقیم مانند ژئوفیزیک، مستقیم مانند حفر چاه، ترانشه، گمانهج( شناسایی

 گیری و ...(

3 1 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

های پرکاربرد ها و کانیهای عمرانی، آشنایی با سنگشناسی مهم، درک اهمیت در نظر گرفتن شرایط زمین در پروژهآشنایی با مفاهیم زمین

 هادر مهندسی عمران، درک دالیل نیاز به مطالعات کافی زمین قبل از طراحی، ساخت و اجرای پروژه

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1311 دانشگاه تهران  معماریانحسین  مهندسی و ژئوتکنیک شناسیزمین

 1313 دانشگاه امام حسین)ع( قاضی فرد، نعیم امامی Waltham مهندسی شناسیزمینمبانی 

Geology for Civil Engineers A.C.McLean 
C.D.Gribble 

 Taylor&Francis 2112 

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) ارزشیابيروش سنجش و  -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیتارائه مقاالت و طرح ( پوشه مجموعه کار،.اي ورعایت اخالق حرفه

 و منظم در کالس، آزمون کتبی مؤثرهای شفاهی، ارائه تحقیق مرتبط، مشارکت در مباحث، حضور پرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1تاد صندلی اس -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 و .... خوردهشکست هایپروژه مورد درای انگیزشی، ارائه تحقیقات کتابخانه سؤاالتشفاهی و تصویری، مباحثه و  صورتبهارائه مطالب 

 

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

درزمینه سال سابقه کار تخصصی و تجربی  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 محاسبه و اجراي قالبدرس  -3-26
 تخصصی نوع درس: 

 نیاز: پیش

 نیاز: هم

 مقاطع بتنی میلگرد گذاریو  بندیقالبقالب و  طرح باآشنایی هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

یادگیری زمان 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 1 بندیقالبهدف از    1

 1 2 مجاز هایتنشانواع بارهای وارده به قالب و روابط تحلیلی و  2

3 

اجزای قالب  -قالب بندی-منفی قالب ازاستفاده  -برداریخاکاستفاده از بدنه -معرفی قالب فونداسیون:

ی هاقالبمحاسبات  -فونداسیون هایقالب بر وارد فشار -ی فونداسیونهاقالبانواع  -فونداسیون

 فونداسیون

 

2 1 

 1 2 دارشیبروابط طراحی قالب  -دارشیبمعرفی قالب  :دارشیبقالب بر روی سطوح  8

2 
ی هاقالب -ی پانلی دیوارهاقالب -ی سنتی دیوارهاقالب - ی دیوارهاقالبانواع  -معرفی :قالب دیوار

 ی لغزندههاقالب -ی باالروندههاقالب -یکپارچه دیوار
2 12 

 12 2 قالب چوبی -قالب فلزی –اجزای قالب ستون  قالب ستون: 6

 1 2 کناری تیرهایقالب  –قالب تیرهای میانی  قالب تیر: 4

1 
قف ی پانلی سهاقالب -ی سنتیهاقالب -ی سقفهاقالبانواع  -ی سقفهاقالباجزای  :قالب دال

 ی تونلیهاقالب -ی میزیهاقالب
2 1 

 8 1 ی اطمینانهاپایهو  هاشمع 4

 8 1 بندی یک پروژه بتنی در حال اجرابازدید از قالب 11

 68 16 جمع

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 بتنی هایپروژهدر  میلگرد گذاریو  بندیقالببرای اجرای  موردنیاز هایمهارتکسب 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 مقررات ملی ساختمان نهممبحث 
مرکز تحقیقات راه،  مسکن 

 و شهرسازی
 

مرکز تحقیقات راه،  مسکن و 

 شهرسازی
1342 

 آرمهبتن هایساختمانبندی راهنمای قالب
دفتر امور مقررات ملی 

 ساختمان
 1344 توسعه ایران 

Guide to formwork for 
concrete 

ACI Committee384  American concrete 
institute 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 68 16 تعداد ساعت

https://www.gisoom.com/book/11449930/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-622954/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-622954/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4535/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -کتب، عملکرديآزمون  حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 قیقات، خود سنجي و...هاي تحها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی و عملی –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 قالب فلزی و تجهیزات آرماتوربندی -ساعت دیواری  -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 . شودمیقالب سخنرانی و بحث و گفتگو و نیز فعالیت کارگاهی انجام  شده درهای تعریفسرفصل

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 آرماتوربندیو  بندیقالباجرایی  باتجربهکاردانی  حداقلدستیار تدریس، 
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 ریمس بردارينقشه اتیعملدرس  -3-27
 اختیارینوع درس: 

 عمومی بردارینقشهنیاز: پیش

 -نیاز: هم

 ایجاد توانایی برای طراحی و پیاده کردن مسیرهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 تعیین مسیر مقدماتی  راه:

 – مقیاسبزرگی توپوگرافی هانقشهی   هوایی و هانقشهتعیین واریانت های مختلف مسیر بر روی  

یافتن  –  قوس( رأسچندین  دارای وتعیین مسیر مناسب مقدماتی اولیه  )حداقل به طول دو کیلومتر 

 مسیر   رئوسمختصات 

1 

 

12 

 

2 

 تهیه  توپوگرافی کریدور مسیر:

 عملیات برداشت تاکئومتری  محور مقدماتی مسیر در –زمین درروی شدهمشخصمسیر  گذارینشانه

طرفین محور( شامل عملیات پیمایش باز و تهیه  جداول  محاسبه  متراژ 211متر ) 811کریدوری به عرض 

 –ترازیابی رئوس پلی گان و رفع خطا  -مختصات رئوس پلیگون و تعیین و سرشکن کردن خطاها

 تهیه نقشه توپوگرافی کریدور مسیر   –با دوربین توتال استیشن(   ترجیحاًبرداشت تاکئومتری کریدور )

1 21 

3 

 مسیر نهایی: بردارینقشهعملیات  

افقی و تهیه  هایقوسطراحی و محاسبات  –تعیین مسیر نهایی راه بر روی نقشه توپوگرافی کریدور  

مسیر راه و  کوبیمیخو  سازیپیاده–قوس بر روی زمین  رئوسپیاده کردن  –جداول پیاده کردن قوس 

 –ترسیم خط پروژه  –طولی  هایوفیلپرترسیم  -طولی و عرضی مسیر  هایپروفیلبرداشت  – هاقوس

تعیین  -عرضی مسیر  هایپروفیلترسیم  -تعیین رقوم پروژه مسیر –قائم  هایقوسطراحی و محاسبات 

 تهیه منحنی بروکنر  –حجم عملیات خاکی و تهیه جداول مربوطه 

 

1 32 

 68 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 –گان، برداشت تاکئومتری کریدور مسیر و تهیه نقشه توپوگرافی برای پیمایش پلی بردارینقشهآشنایی و ایجاد توانایی انجام کلیه عملیات 

 طولی و عرضی و محاسبه حجم عملیات خاکی هایپروفیلافقی و قائم ، تهیه  هایقوسطراحی مسیر ، طراحی و پیاده کردن  

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 68 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

و حجم  برداری مسیرمجموعه جامع نقشه

 عملیات خاکی

طرقی،  نجف متولی، محمد احسان

 آالشتی پور قلی داود
 1343 ماهواره 

 1342 فرهمند  امیر یزدیان ، وحید رضا علی سازیراهمسیر و  بردارینقشه

 1341 آذرخش  علیرضا سلیمانی سازیراهدر  هاقوسمسیر و  بردارینقشه

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 میلی پایانیپروژه تک – ترمطولپروژه در  –آزمون عملی  –پرسش کالسی 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 –ویدئو پروژکتور –رایانه یک عدد  –میز استاد یک عدد  –صندلی استاد یک عدد  –عدد  21صندلی  – مترمربع 28کالس با مساحت 

دوربین توتال استین یا  -مناسب  بردارینقشهکارگاه عملیات -ساعت دیواری – آویزرخت -متر  1.2متر و ارتفاع  3وایت برد با طول 

 2متر  –شاخص  –منشور  –دوربین  پایهسهگروه ) 2برای  بردارینقشهلوازم عمومی کارگاه  -عدد با لوازم جانبی  2تئودولیت و ترازیاب  

پتک  –قطب نمای مناسب دوربین میخ چوبی و فلزی به تعداد الزم -آن  پایهسهعدد و  8 آلومینیومیژالون  –متری  21متر  –متری فلزی 

 مناسب (

 

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

 .(و

توسط سخنرانی ، کار عملی در کالس رسم و کار و تمرین در کارگاه و صحرا با دوربین توسط مدرس انجام  شدهتعیین هایسرفصل

 .شودمیشود و تمرین و انجام پروژه توسط دانشجویان و  تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط و مرتبه علمی مدرس یا مربی و دارا بودن حداقل 

 تدریس
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 ساختمان اتیجزئ و عناصردرس  -3-28
 اختیارینوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 سازیساختمان در اصلی عناصر اجرا روش وشناخت مبانی، دتایل ها هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
انواع  هایبندیدسته وایمنی مربوط به تخریب شناخت خاک  موارد وشروع عملیات ساختمانی تخریب 

 ماجرایی تئوری ازنظرخاک 
1 1 

 1 1 هاجداره سازیایمن هایو روش برداریخاک گودبرداری و 2

3 

 با منفرد پیبتنی شامل پی  هایپی و انواعآجری سنگی فلزی  هایپیشامل  سازیدر ساختمانانواع پی 

دتایل های اجرایی  خوانینقشه و ترسیم و ساختهپیشبتنی درجا  هایشمع گسترده ورابط پی نواری  شناژ

 (گسترده و منفرد ونواری  هایپیشمعی با  هایپیاتصال  هایشیوه گذاری آرماتور)نحوه 
1 8 

8 

، مقاطع نورد شده، مقاطع مرکب اتصاالت ستون به معایب وفوالدی معرفی فوالد مزایا  هایسازه

 وبه اصلی، زبانه کرده تیر طویل کردن ستون، مهاربندهای فوالدی  فرعی تیرفونداسیون ، پل به ستون ، 

 دتایل های اتصاالت خوانینقشه و ترسیم ومقاطع  تقویت و اتصاالت

1 8 

2 

اجرای عملیات  ، آب(ساخت ودانهسنگ)سیمان،  دهندهتشکیل اجزاء بتنی شامل معرفی بتن و هایسازه

، انواع قالب،  بندیقالبکردن آرماتور،  و طویل خم واشکال آرماتور، ضوابط قطع  و هایفرم ریزیبتن

 ودتایل های اجرای اتصال ستون به پی  خوانینقشه و، ترسیم فلزی وی چوبی هاقالب محاسن ومعایب 

 برشی دیوارستون، تیر،  گذاری آرماتور نحوه

1 8 

6 

 وجنس شامل دیوارهای آجری هبلکس بلوک سفالی تریدی پنل ولیکا  ازنظر دیوارها بندیتقسیمدیوارها، 

اجرای وال پست انواع پیوند در دیوارهای  هایو روشاتصال به سازه، ضوابط  شیوه واجرا  ینحوه

 ، حائل پناهجاناجرایی شامل دیوارهای جداکننده، باربر، محوطه،  ازنظرآجری، انواع دیوار 

1 8 

4 

)میلگردهای حرارتی، کالف میانی،  دهندهاجزاء تشکیلطرفه معرفی  در و طرفهیک هایدالشامل  هاسقف

ها سقفانواع  اجرا نحوه و، شمع بندی، برشگیرهاو...(هابلوکپوشش میلگرد، میلگردهای ممان منفی، 

  دیگر سقف هاینمونه و معرفی، کرومیت، کامپوزیت، متال دک بلوکتیرچهشامل طاق ضربی، 

2 8 

1 

 و نحوههریک  و محاسنرطوبتی، معایب  هایعایق، معرفی انواع کاریعایقشامل دالیل اجرای  کاریعایق

و ، ترسیم دیوار زیرزمین، بام، هاسرویسمرطوب دیوار  هایکفشامل  کاریعایقاجرای عملیات 

 نمونه دتایل های اجرایی     خوانینقشه

1 8 

4 
ساخته( و آجری، بتنی)بتن درجا و پیش با زیرسازی هاپلهاجرا، انواع  و فرمشکل  ازنظرپله شامل انواع پله 

 آن و نحوه اجرا  دهندهتشکیلفوالدی اجزاء 
1 8 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 81 16 تعداد ساعت
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11 

و ، مصالح مصرفی در ساخت در شکل ازنظر و پنجرهشامل نعل درگاه، معرفی انواع در  و پنجرهدر 

 هاکنترل و پنجرهانواع در  و اجرایی نصب نحوه هاآن و محاسن)چوب، فوالد، آلومینیوم، یو(معایب پنجره

و  و دوجدارهتک  هایشیشه سازیدر ساختمان کاررفتهبهانواع شیشه  و معرفیورواداری های اجرایی 

و اجرای هریک ترسیم  و نحوه جنس ازنظرآستانه، انواع کف پنجره  بدون ونصب درهای با  و تولید نحوه

 دتایل ها  خوانینقشه

2 8 

11 

 ایبلوکه، موزاییکبتنی سنگی،  سازیکفاجرای انواع  ینحوه طبقات وزمین  درروی سازیکفشامل   

، سازیکف در انقباضی واجرای انواع درزهای انبساطی  هایروش وخشک .ضوابط  سازیکف بتنی و

 دتایل های مربوطه    خوانیو نقشهاجرا ترسیم  ینحوهو معرفی کف کاذب، دالیل اجرایی 

1 8 

12 

 ینحوهو ضوابط نصب سازه  ازنظر جنسسقف کاذب، دالیل اجرای سقف کاذب، انواع سقف کاذب 

گچی ،  ساختهپیش، آلومینیومیگچ، پوشش بالمبه های )چوبی،  با پوششاجرای هریک شامل رابیتس 

 نمونه دتایل های اجرایی خوانیو نقشه( ترسیم  pvcکناف و
1 8 

13 
سنگ پالک، گرانولیت، آجر( اجرای نمای خشک)سنگ پالک، آلومینیوم،  با نماسازی شامل نماهای تر)نما

 (درزگیر و و بافریممکانیکی  و اتصاالتچوب، شیشه شامل فریم لس 
1 8 

18 
، اجزا ازهریک  عملکرد و دهندهتشکیل، اجزاء ایسازهسوله شامل معرفی سیستم  قاب وخرپایی  هایسازه

 اتصال اعضا  ینحوه و دتایل ها
1 8 

 81 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 سازیدر ساختمان اصلی عناصر اجراشناخت مبانی، دتایل ها و روش 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1342 خانه عمران شریف  یامی شجاع محمد جزئیات ساختمان و عناصر

 رمزی چارلز جورج ساختمانی و جزئیاتعناصر 
کورش محمودی 

 شادبی بیژن
 1341 سازانآینده

 1343 زمرد  حسین زمرشیدی (و جزئیات اجرای ساختمان )عناصر
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیتالت و طرح( پوشه مجموعه کار، ارائه مقا.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

مسئله توسط قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 درس فیزیک مکانیک -3-29

 نوع درس: پایه

 -نیاز: پیش

 -هم نیاز: 

 هدف کلی: آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصول فیزیک مکانیک

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 سرفصل و ریز محتوا ردیف
 زمان یادگیری )ساعت(

 عملی نظری

 - 8 روش متوازی االضالع(-روش چندضلعی-برآیندگیری بردار ها)روش تحلیلی-برداریجبر  1

 - 2 شتاب خطی-سرعت خطی متوسط و لحظه ای-توصیف کمیت های جابجایی-سینماتیک حرکت خطی 2

 - 2 حرکت قائم-حرکت مستقیم الخط افقی با سرعت ثابت و شتاب ثابت 3

 - 8 مکانیکیقوانین نیوتون و انواع نیرو های  8

 - 2 پایستگی انرژی مکانیکی  -قضیه کار و انرژی-انرژی پتانسیل)گرانشی و کشسانی(-انرژی جنبشی-کار 2

 - 3 تکانه خطی-مرکز جرم 6

 - 2 ضربه و برخورد یک بعدی 4

 - 8 سینماتیک دورانی-دوران و متغیر های دوران 1

 - 3 گشتاور ماند)ممان اینرسی(-گشتاور 4

 - 3 غلتش و لغزش-انرژی جنبشی دورانی-دینامیک دورانی 11

 - 32 جمع

 

 مهارت هاي عمومي و تخصصي مورد انتظار -ب
 در دروس فنی مجموعه مکانیک هاآنشناخت قوانین فیزیک و کاربرد  -

 داریپذیری، رعایت ایمنی و امانتمسئولیت -

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

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

مبانی فیزیک مکانیک و گرما )جلد 

 اول(

دیوید هالیدی، رابرت 

 رزنیک و یرل واکر

بین و محمدرضا خوش

 نظرخوش

انتشارات نیاز 

 دانش
1316 

 فیزیک دانشگاهی )جلد اول(

فرانسیس سرز و مارک 

 زیمانسکی

 هیو یانگ

 1343 دانشگاهیعلوم  اهلل فروتنفضل

 1348 فاطمی مهران اخباری فر فرانک ج. بلت فیزیک پایه جلد اول مکانیک

 

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

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) ها مدرسویژگي -

 فیزیک دکترالیسانس فیزیک یا فوق
 

 وسایل موردنیاز درس مساحت و تجهیزات -

 مترمربع، تابلو، در صورت امکان ویدئو پروژکتور 31حداقل 

  

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

 (.و

 با رویکرد مهارت در حل مسئله، ارائه مثالهای کاربردی متناسب با رشته دانشجویان ای، تمرین و تکرارسخنرانی، مباحثه

 

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

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشدستانواع ) شده، تولید نمونه کارسازيهاي شبیهانجام کار در محیط

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 ، آزمون کتبیمسئلهحل 
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 ينیکارآفردرس  -3-31
 تخصصی نوع درس: 

  -نیاز:پیش

  -نیاز:هم

و  وکارکسببرای موفقیت در فرآیند کارآفرینی، مدیریت و  موردنیازهای ، مبانی و مهارتتاریخچه باآشنایی دانشجویان هدف کلی: 

 کوچک و بزرگ وکارهایکسبنیز برآورد اقتصادی طرح و جذب سرمایه برای 

 رئوس مطالبسرفصل آموزشي و  -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 3 1 آشنایی با تاریخچه کارآفرینی، مفهوم کارآفرینی و انواع آن 1

2 
 وکارکسبروستایی،  وکارکسبدر خانه ،  وکارکسب) وکارکسبو مبانی اصول  وکارکسبآشنایی با انواع 

 در بخش خدمات( وکارکسبدر فناوری اطالعات، 
2 3 

 3 1 آشنایی با مبانی بازار و مدیریت بازار 3

 3 2 های موفقیت و شکست کارآفرینان و قهرمانان توسعهآشنایی با داستان 8

 3 1 سنجی و انتخاب ایده کارآفرینیارزیابی، امکان 2

 3 1 وکارکسبآشنایی با چارچوب طرح  6

 4 1 )تمرین عملی( وکارکسبطراحی جداول و محاسبات طرح  4

 3 1 هاشرکت و آشنایی با انواع شرکت تأسیس و ثبتآشنایی با مراحل  1

 3 1 در اقتصاد ایران و کلیات قوانین تجارت در ایران وکارکسبآشنایی با مبانی  4

 3 1 آشنایی با تجربیات موفق کارآفرینان ایرانی 11

 3 1 کار گروهی، مدیریت منابع، مدیریت مالی، ارتباطات و ..های کارآفرینی، آشنایی با مهارت 11

 3 1 وکارکسب دهیسازمانریزی و برنامه 12

 3 1 ها، تولید، کنترل کیفیت و کنترل هزینهوکارکسباندازی راه 13

 3 1 بازاریابی، فروش و ارتباط با مشتری 18

 81 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

و نیز برآورد اقتصادی  وکارکسببرای موفقیت در فرآیند کارآفرینی، مدیریت و  موردنیازهای ، مبانی و مهارتتاریخچه باآشنایی دانشجویان 

 کوچک و بزرگ وکارهایکسبطرح و جذب سرمایه برای 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 81 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 کارآفرینی تئوری تا آموزش

وحیده  -وند نوبختجابر 

حجت نیکونام  -نیکونام طوسی

 طوسی

 1343 رحیمی نژاد 

 1348 اندیش پویا  بابایی محمدباقر های اسالمیمدیریت و کارآفرینی در ارزش

 1342 محراب قلم  داریانی پور احمدمحمود  کارآفرینی

 1348 اندیش پویا  بهرام ستاری-وندنوبختجابر  و کارآفرینی وکارکسب

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 )تمرین عملی( وکارکسبجداول و محاسبات طرح طراحی  -آزمون کتبی عملکرد  –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

موردي اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه)درسروش تدریس و ارائه  -

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. متناسب با رشته تخصصی از  شده درهای تعریفسرفصل

 رس حضور یافته و تجارب شخصی خود را با دانشجویان در میان بگذارند.شود تا در جلساتی از دکارآفرینان موفق دعوت می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 آموزيکاردرس  -3-31
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 عمرانی پروژه مراحل اجرایی یک در و همکاری عمران رشته کار بازار با آشناییهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 عنوان کارآموز فعالیت نمایند:های ذیل باراهنمایی استاد محترم بهتوانند دریکی از فعالیتدانشجویان می 1

281 

 1 های عمرانیهای پروژهفعالیت در هر یک از کارگاه 2

 1 فناوری و مراکز رشد فعالیت در پارک علم و 3

 1 های بازرس جوشسازه فلزی و شرکتفعالیت در کارخانه تولید صنعتی اسکلت  8

 1 های کنترل کیفیت بتن ، مکانیک خاک و روسازیفعالیت در آزمایشگاه 2

 1 ساخته بتنیهای تولید قطعات پیشفعالیت در مراکز تولید بتن آماده و کارگاه 6

 281 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 پروژه عمرانیآشنایی با روند اجرای یک 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

      ی مرتبط با رشته عمرانهانامهآیین

 1342 نشر توسعه ایران  دفتر مقررات ملی ساختمان ساختمان ملی مقررات

 

  

 عملی نظری 

 2 1 تعداد واحد

 281 1 تعداد ساعت



87 
 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي وحرفهرعایت اخالق 

ارائه  درصد باشد. 11نباید باالی  کارورزیپروژه ساختمانی باید دارای مجری حقوقی یا حقیقی باشد. پیشرفت پروژه ساختمانی در زمان 

ارائه ضروری است.  ،شوندبا آن مواجه می کارورزیشامل مباحث علمی و فنی که در طی دوره  ،توسط دانشجویان کارورزیگزارش 

عدم انتشار  شود.های دانشجویان محترم محسوب میفعالیت ازجملهراهکار مناسب  پیشنهادو  کارورزیمشکالت و عیوب فنی در محل 

شامل حضور  کارورزینمره  .است ضرریسط دانشجویان کارآموز تو کارورزیو رعایت قوانین مربوط به محل اطالعات محرمانه فنی 

باشد. رعایت ضوابط آخرین مدرس محترم می سؤاالتگزارش علمی و فنی و همچنین پاسخ به  تهیهو  کارورزیمرتب در محل 

 باشد.الزامی می کارورزیدستورالعمل ابالغی 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 نیست. موردنیازامکانات خاصی 

 

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

 (.و

، کارورزیالزم است حداقل یک جلسه کالس توجیهی جهت راهنمایی دانشجویان برگزار گردد. بازدید سرزده مدرس محترم از محل 

 ضروری است. کارورزیحداقل دو بار در دوره 

 

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

 عمرانی پروژه اجرای فعالیت سابقه و عمران رشته ارشد کارشناسی مدرک دارای حداقل
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 بردارينقشه در انهیرا کاربرددرس  -3-32
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز:پیش

 -نیاز: هم

 هایپروفیلهای توپوگرافی و و طراحی مسیر و تهیه نقشه بردارینقشهاطالعات  بعدیسه سازیمدلآشنایی دانشجویان با هدف کلی: 

 طول و عرضی و حجم عملیات خاکی

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

و آموزش نصب  Autodesk افزارهاینرمارتباط   –آن  هاینسخه افزارنرم هایویژگی: افزارنرمآشنایی با 

مختلف  هایمحیطمعرفی اجمالی  –و عملکردها  هاقابلیت –مفاهیم پایه و آشنایی با محیط کاری  –

 بکار گیری نوار ریبون و دسترسی سریع  -اخیر هایپروژهو  Menuصفحه  – افزارنرم

1 2 

2 
  منوی وتنظیم نوار منو و ریبون  –تنظیم سیستم مختصات   –تنظیمات محیط ترسیم : تنظیم سیستم تصویر 

tool space 
1 2 

3 
نمایش و ویرایش نقاط  -  افزارنرمورود گروهی نقاط به داخل  -اضافه کردن نقطه عملیات بر روی نقاط  : 

  ایجاد سمبل دلخواه بر روی نقاط -

 

1 6 

8 

 -  BreakLines آشنایی با  –ویرایش سطوح  –تولید سطح  -شناخت سطوح عملیات بر روی سطوح :  

  –ترازهای ارتفاعی و ویرایش آن  –کاربرد تعیین مرز   -  Surface مفهوم منحنی میزان و  ایجاد  

  Color Coding طرح با استفاده از -منطقه  هایشیبنمایش انواع   - Label تخصیص  
1 1 

2 

یافتن بهترین  – Alignmentاد جای هایروشآشنایی با  -   Alignmentمفهوم  عملیات ایجاد مسیر : 

  –های افقی ایجاد انواع قوس -( …شریانی، خطوط ریلی، کانال انتقال آب و  جادهمسیر جهت طراحی راه )

   ش قوسویرای

1 12 

6 
ویرایش و تغییر  -طراحی خط پروژه   –ایجاد پروفیل طولی  –مفهوم  پروفیل طولی ایجاد  پروفیل طولی : 

   ایجاد قوس فائم – هاشیب
1 12 

4 
   -عرضی تیپ  هایپروفیلطراحی  – Sample line تعریف - Corridor تعریفایجاد پروفیل عرضی : 

  Superelevation اعمال دور یا -مقطع عرضی تیپ در طول مسیر   کارگیریبهنحوه 
1 1 

1 
افتن حجم ی – دوپوستهایجاد پوسته تسطیح و یافتن حجم عملیات خاکی بین تعیین حجم عملیات خاکی :  

 1 1  ترسیم منحنی بروکنر –ایجاد جداول حجم عملیات خاکی  –اطع عرضی عملیات خاکی بر مبنای مق

4 

های تهیه گزارش -برداری  گیری از اطالعات طراحی مسیر برای عملیات نقشهمستندات : گزارشتهیه 

ی مختلف توپوگرافی ، مسیر ، پروفیل های طولی و هانقشهتهیه پرینت  از  – بردارینقشهحجم عملیات 

   DWG , PDFمختلف  هایفرمتخروجی گرفتن با  –عرضی 

1 6 

 68 1 جمع

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 68 1 تعداد ساعت
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 عمومي و تخصصي مورد انتظارهاي مهارت -ب

 شده و تعیین حجم عملیات خاکی بردارینقشهاطالعات  بعدیسه سازیمدل-

 های مختلف توپوگرافی، پروفیل طولی و پروفیل عرضیتهیه نقشه –

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 و کاربردی گامبهگامآموزش 

 2113D 3AutoCAD Civil   

، سید زاده یکاظممحمد اکبری، امید 

 میرزاده محمدجواد

دایره دانش، فدک  

 ایساتیس
1342 

 1346 دیباگران تهران  عباسی محمدجواد Civil 3D   افزارنرمکتاب آموزش 

 1342 نواندیشان  محمد ناظم صفاری Civil 3Dکتاب آموزش 

 

 آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب درس(استانداردهای  -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 پروژه تکمیلی پایانی – ترمطولپروژه در  –آزمون عملی  –پرسش کالسی 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 –رایانه استاد یک عدد  –عدد  12رایانه  –میز استاد یک عدد  –صندلی استاد یک عدد  –عدد  21صندلی  – مترمربع 28س با مساحت کال

 ساعت دیواری  – آویزرخت -متر  1.2متر و ارتفاع  3وایت برد با طول  –مرتبط  افزارنرم-ویدئو پروژکتور 

 

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

 .(و

و تمرین و  شودمیو کار و تمرین در سایت کامپیوتر توسط مدرس انجام  افزارنرمتوسط سخنرانی ، کار عملی با  شدهتعیین هایسرفصل

 .شودمیانجام پروژه توسط دانشجویان و  تحت نظارت مدرس انجام 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 يبرق تأسیسات کارگاهدرس  -3-33
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز:هم

 صحیح آن اجرای بر نظارت والکتریکی ساختمان  تأسیساتبا  آشنایهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 مفاهیم با آشنایی و برق در ایمنی استاندارد هایروش و قوی و، متوسط  ضعیف فشار شبکه با آشنای  

 وتوان الکتریکی مقاومت وجریان ولتاژ 
1 8 

2 
 بدون و برق در مورداستفاده هایلولهداخل  کشیسیممختلف  هایو روش کابل وسیم  انواع با آشنای

 برق کشیسیم هاینقشه وعالئم اختصاری  با آشنایی و نردبان کابلیا  و، روی سینی کابل  لوله ازاستفاده 
1 8 

3 
 فنی ونمای حقیقی  و کار روی وتوکار   و پریزهاجان، کلیدها  محافظ کلیدفیوزهای برق ،  انواع با آشنای

 این تجهیزات
1 8 

8 

کلیدهای  روکار  انواع باساختمان ( انواع در مورداستفاده احضار و، خبری  روشناییبستن انواع مدارهای )

 و، سنسور حضور وفتوسل بدون استفاده از  پلهراهسایر تجهیزات مثل )رله  و همراه انواع پریزبه  توکار یا

 هاالمپ با انواع و آشناییکنتاکتور(  یا باواسطه

1 
 

28 

 8 1 )همراه با آموزش تصویری( هاآننحوه اجرای  وBMS مدارهای با آشنای 2

 8 1 ساده صورتبهموتور با کنتاکتور  اندازیراه وسه فاز  موتورهایبه نحوه اتصال  آشنای 6

 8 1 کولرآبیمدار  بستن وآبی  کولرهای و کولرگازی،  کوئلفناتصال  و نحوه فاز تک موتورهای با آشنای 4

 81 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 صحیح آن اجرای بر نظارت والکتریکی ساختمان  تأسیساتبا  آشنای

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1343 کتاب پدیده  حسین جعفری فرد برقی ساختمان تأسیساتطرح و اجرای مهندسی 

 1344 پارسیا  خواهدولتبهنام  – فر ساسانپوریا  برقی ساختمان تأسیسات هایلیستچک

 1344 یزدا  دوست سلطانمحمدرضا  برقی برای دانشجویان معماری تأسیسات

 

 

  

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 81 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی و عملی –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.  شده درهای تعریفسرفصل

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و دارا بودن حداقل مدرک 

 تدریس
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 يکیمکان تأسیسات کارگاهدرس  -3-34
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 صحیح آن بر اجرای و نظارتمکانیکی ساختمان  تأسیساتبا  آشنایهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 8 1 مقررات کلی: ابزار شناسی، پالک خوانی تجهیزات، روش نصب تجهیزات 1

 8 1 ، لوازم جانبی، ونت هاهودهاتخلیه هوا:  2

 8 1 کاریعایق: انواع کانال، نصب کانال، کشیکانال 3

 8 1 آب گرم لوازم ایمنی و روش نصب فشارتحتو مخازن  کنگرمآبگرمایش: دیگ )بخار، آبگرم(،  8

 8 1 ، رادیاتور، ایرواشر، زنتهواسازهای توزیع حرارت در ساختمان: آشنایی با فن کویل، سیستم 2

6 
برق و  زمانهمهای تولید ، سیستمتاب گرماویژه: کولرگازی، سونا،  سردکنندهو  کنندهگرمهای دستگاه

 حرارت
1 8 

4 

، یکشلوله، آزمایش شبکه یکشلوله، آشنایی با اتصاالت، نکات اجرایی یکشلوله: انواع مصالح یکشلوله

 در ترنچ، بست زدن لوله یگذارلوله

 سردکنندهکننده و  آبگرم -

 آب مصرفی -

 فاضالب -

 بارانآب  -

1 1 

 8 1 دودکش: مصالح مجاز دودکش، معابر دود، دودکش با مصالح بنایی، نصب دودکش 1

 8 1 تبرید یکشلولههای مجاز ، ساختمان موتورخانه تبرید، جنسکنخنکتبرید: انواع ، برج  4

 8 1 لوازم بهداشتی: نصب توالت شرقی و غربی، دستشویی، سینک، دوش، کابین دوش، وان 11

 8 1 ، ساختمان در حال ساختیبرداربهرهبازدیدهای عملی: موتورخانه، ساختمان در حال  11

 81 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 صحیح آن بر اجرای و نظارتمکانیکی ساختمان  تأسیساتبا  آشنای

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 81 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

مکانیکی ساختمان ویژه مهندسان معماری  تأسیسات

 و عمران
 1344 نوآور  پیمان ابراهیمی نوغانی

 1348 یزدا  دوست سلطانمحمدرضا  مکانیکی برای دانشجویان معماری تأسیسات

 1342 نوآور  داریوش هادی زاده مکانیکی ساختمان تأسیسات هایلیستچک

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) مشاهده رفتارهاي عملي انشایي، ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31دانشجویی صندلی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد.  شده درهای تعریفسرفصل

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 يداخل ناتیتزئ کارگاهدرس  -3-35
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 آشنایی دانشجویان با اصول عملیات تزئینات داخلی و کسب مهارت الزمهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

یادگیری زمان 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 :سرامیکی و سنگیپوش دیوارسنگی،  پارتیشن اجرای

 اجرای پوشش دیوارها با سنگ به همراه بندکشی

  کاشی دیوار پوشاجرای 

1 1 

2 

 :گچی دیوار پوش و پوش سقف

 گچی دارروکش و صفحات گچی جداکننده دیوارهای اجرای

 پوش سقف جهت ساختهپیش تایل اجرای

 گچی دارروکش صفحات با کاذب هایسقف اجرای

1 21 

3 

 اجرای تزئینات پلیمری کف و دیوار:

 پلیمری کف اجرای

 پلیمری دیوار پوش اجرای

1 1 

8 

 :چوبی دیوار پوش و پوشکف اجرای

 چوبی پوشکف اجرای 

 چوبی دیوار پوش اجرای

1 12 

2 

 :ایپارچهتزئینات 

 تزیینی ایپارچه دیوار پوش اجرای 

 ایپارچه کاذب سقف اجرای

1 1 

 1 1 کاغذدیواری و موکت پوشکف اجرای 6

 68 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 - دست و جذاب، چالشی) گروهی یا فردی تجربیات و تمرینات قالب در فوق هایحوزه از هرکدام در کاربردی دانش و مهارت کسب-

 .کندمی فراهم را تجربه آن به مربوط کاربردی دانش تولید امکان مهارت کسب بر عالوه آن تحلیل با همراه تجربه هر انجام

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 68 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

تزئینات سنگی، سرامیکی و پلیمری 

 در فضاهای داخلی

سازمان پژوهش و 

 آموزشی ریزیبرنامه
 

 هایکتاب تألیفو  ریزیبرنامهدفتر 

 و کاردانش ایحرفهدرسی فنی و 
1346 

 ایپارچهتزئینات چوبی و 
سازمان پژوهش و 

 آموزشی ریزیبرنامه
 

 هایکتاب تألیفو  ریزیبرنامهدفتر 

 و کاردانش ایحرفهدرسی فنی و 
1346 

 و ایپارچه مبلمان و گچی تزیینات

 پلیمری

سازمان پژوهش و 

 آموزشی ریزیبرنامه
 

 هایکتاب تألیفو  ریزیبرنامهدفتر 

 و کاردانش ایحرفهدرسی فنی و 
1344 

 

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

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

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 و مقدار مصالح الزم، اجرای پروژه اجرایی تزئینات و ارائه گزارش کار موردنیازد وسایل تهیه و برآور

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

، دیوار پوش، اجرای سقف پوش، اجرای کاریکاشی، کاریسنگسری  کامل وسایل  8، مترمربع 211کارگاه تزئینات داخلی با مساحت 

 ،  ساعت دیواریآویزرختمتر، 8در  2/1عدد، وایت برد با عرض  1عدد، میز جهت استاد1صندلی استاد

 

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

 .(و

 کارگاه، تمرین و تکرار

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 سال کار 4 باسابقهو دستیار استاد با حداقل مدرک کاردانی  تدریس
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 يجوشکار کارگاهدرس  -3-36
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

  -نیاز:هم

 آشنایی دانشجویان با جوشکاری قوس الکتریکیهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 8 1 ایمنی و نکاتجوشکاری  هایدستگاه و ابزارهاجوشکاری،  با کارگاهآشنایی  1

 8 1 و مونتاژکاریفلزی به روش خال زدن   هایورقجوشکاری بر روی  2

 8 1 فلزی و ایجاد خط جوش هایورق بر رویجوشکاری  3

 8 1 قوس الکتریکی در کنترلافزودن مهارت  منظوربهجوشکاری پوششی خط جوش  8

 8 1 همرویجوشکاری اتصال لب  2

 8 1 جوشکاری اتصال سپری 6

 8 1 و سه پاس پاس دوجوشکاری اتصال سپری  4

 8 1 جوشکاری خط جوش سرباال 1

 8 1 جوشکاری سپری سرباال 4

 8 1 جوشکاری سپری سرباال در حالت چند پاسی 11

 8 1 سرسربه حالت درنازک  هایورقجوشکاری  11

 8 1 سرسربه حالت درضخیم  هایورقجوشکاری  12

 8 1 نیمه اتوماتیک و اتوماتیک هایجوشکاری باآشنایی  13

 8 1 های بازرسی جوشو روش جوش عیوب باآشنایی  18

 8 1 ی برشکاریابزارهاآشنایی با برشکاری و ایمنی  منظوربهگاز  کاریجوشکارگاه  12

 8 1 برشکاری فلزات به روش اکسی استیلن 16

 68 1 جمع

 

 تخصصي مورد انتظار هاي عمومي ومهارت -ب

 هادر کارگاه پذیریو مسئولیتانجام عملیات جوشکاری 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 68 1 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1314 صفار  حاجیلری رمضان علی –علی مسگری  کارگاه جوشکاری برق

 1344 توسعه ایران  مقررات ملی ساختماندفتر  راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

مبانی جوشکاری و بازرسی جوش 

 در ساختمان
  سید احسان دلبری

سید احسان 

 دلبری
1346 

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون عملی –حل مسئله  -ای شفاهیهپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 انجام کار عملی در کارگاه

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3یا مربی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس 

 تدریس
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 آالت عمرانيمدیریت ماشیندرس  -3-37
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 آالت عمرانی آشنایی با ماشینهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2  کلیات نحوه کار با عملیات خاکی 1

2 

 آالت عملیات خاکی:ماشین

 –کالمشل  –اسکریپر  –پاش آب –گریدر  –غلتک  –بیل مکانیکی  –ریپر  –بولدوزر  –کامیون  –لودر 

 دراگالین

2 1 

3 
 آالت حفاری: ماشین

 –پرفراتور و پرفراتریست  –روتاری  –اوگر  –شاول  –پیکور  –پمپ تزریق  –های حفاری باکت

 -هیدروفرز  –کوب شمع –( Road headerکله گاوی ) –( TBMماشین حف تونل ) –جامبودریل 

 بورپاک

2 1 

8 
 ریزی: آالت تولید بتن و بتنماشین

 برج بتن)تاور بتن( –ویبراتور  –پمپ بتن  –میکسر تراک –بتنیر  –بچینگ پالنت 
2 1 

2 
 آالت عمومی: ماشین

 تاور کرین –ها جرثقیل –تراکتور  –ژنراتور تولید برق  –ماشین جوش  –تریلی  –باالبر  –تراک لیف
2 1 

6 
 تولید و پخش آسفالت و مصالح سنگی: تأسیساتآالت و ماشین

 شکنسنگ –کارخانه آسفالت  –کاتر  –ویرتگن  –غلتک الستیکی و آهنی  –فینیشر 
2 1 

4 
محاسبه  هایروشآالت عمرانی و برداری ماشینآالت و هزینه مالکیت و بهرهاقتصاد مهندسی ماشین

 آالتاستهالک سالیانه ماشین
2 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 آالت عمرانیی با ماشینآشنای

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3)حداقل منبع درسي  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

آالت عمرانی برای رجع مدیریت ماشینم

 مهندسان و مدیران پروژه

مهدی روانشادنیا، آرش 

 محمدی
 1341 سیمای دانش 

آالت مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین

 (881عمرانی )نشریه شماره 
 دفتر نظام فنی اجرایی

ریزی و نظارت معاونت برنامه 

 جمهورراهبردی رئیس

1311 

 1344 شهر آب  زادهابراهیمسیامک  سازیراهساختمانی و  آالتماشین

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) شناسایيآزمون  -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

موردي اي، پژوهشي، گروهي، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه)ارائه درسروش تدریس و  -

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 ساختمان اقتصاد يمباندرس  -3-38
 اختیاری نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 سازی و اطالع از آخرین وضعیت بازار مسکنآشنایی با مبانی اقتصاد در ساختمانهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 3  گذاریسرمایهاصطالحات کلیدی  وها واژهو  گذاریسرمایه گیریتصمیمکلیات اقتصاد مهندسی شامل  1

 1 3 توجیهی ازنظر اقتصادی طرح ومطالعات اولیه برای انجام پروژه  2

 1 8 بر آن مؤثر عوامل و بندیزمانتنظیم برنامه  هایشیوهشامل  بندیزمانبرنامه  3

 1 8 قرارداد شرایط عمومی و خصوصی پیمان هایشیوهانواع  8

2 
کیفیت مصالح نیروی  ،ساختمانی هایپروژهبر آن کیفیت یا کمیت در  مؤثر و عوامل ساختمان عمر مفید

 برداریبهره و جراییا وخطاهای طراحی  نگهداری ومتخصص کیفیت اجرا تعمیرات 

8 
1 

 1 8 سازیمصالح مصرفی در ساختمان کارگیریبهتهیه حمل دپو و  هایروشاقتصاد مصالح شامل  6

 1 2 کارایی و خرابی استهالک آالتماشیناقتصاد  4

 1 2 استهالک سرمایه 1

  2 هاپروژهدر  برساختمالیات  4

 1 2 سرمایه برآن  تأثیرتورم و  11

 1 2 زمین و مسکن، ای آخرین وضعیت بازار مصالح ساختمانیبررسی منطقه 11

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 زمین و مسکن و توانایی ایجاد یک پروژه مسکونی دارای توجیه اقتصادی، از آخرین وضعیت بازار مصالح ساختمانیکافی اطالع 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1344 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر  نژاد اسکودکتر  اقتصاد مهندسی

 1341   دکترادیک باغداساریان اجرایی هایپروژهاصول مدیریت 

 1342 سیمای دانش  طاهر لطفی عمرانی هایپروژهاصول مدیریت: 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیتمقاالت و طرح( پوشه مجموعه کار، ارائه .اي ورعایت اخالق حرفه

 زمین و مسکن، ارائه پروژه درسی در ارتباط با بازار مصالح ساختمانی – آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود  

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط ، رانی و بحث و گفتگوقالب سخن شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3مربی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا 

 تدریس
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 پروژه و سازيمحوطهدرس  -3-39
 اختیاری نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 و شناخت محوطه ابنیه فنی سازیمحوطهآشنایی دانشجویان با محوطه، شیوه هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 :خوانینقشهآشنایی با نقشه و 

ی رقوم هانقشهتعریف نقشه، انواع نقشه، خواندن نقشه، شناخت عالئم قراردادی روی نقشه،  

ی اجرایی، مقیاس و هانقشهی تیپ ، جزئیات هانقشهی با خطوط تراز، آشنایی با هانقشهدار)توپوگرافی(یا 

آوردن  به دستی توپوگرافی، چگونگی هانقشهطولی و عرضی از  هایپروفیل، تهیه هامقیاستبدیل 

 اختالف تراز و شیب سنجی، تهیه شیب زمین پروژه.

2 1 

2 

 آشنایی با مجموعه سایت پروژه:

تعریف عرصه، تعریف اعیانی، فصل مشترک بین عرصه و اعیان، اصطالحات و لغات فنی در سایت، عالئم 

از قبیل پیمانکار، مشاور و  پروژه اندرکاردستاختصاری و قراردادی اجرایی در پروژه، عناصر اجرایی 

 .هاآنکارفرما و نمایندگان و عوامل 

8 6 

3 

 کلی محوطه: سازیآماده

و اعیانی قدیمی، تسطیح  هاساختمان، تخریب کنیریشهنباتی و بقایای اشجار و  هایخاکبرداشت 

(، محاسبه حجم عملیات خاکی، برداریخاکو  ریزیخاکسطوح با عملیات خاکی) تراز کردنمحوطه، 

و  هاچاهقدیمی و قنوات متروکه، ترمیم  هایچاه پر کردنآشنایی با قرضه، تهیه منحنی بروکنر، نحوه 

فرسوده چاه و قنوات، مهار و  هایدیوارهقنوات فعال، جلوگیری از ریزش احتمالی چاه و نحوه مهار 

ثقلی، پمپاژ و  هایشیوهزیرسطحی به  هایآبسطحی، مهار و هدایت  هایآبهدایت و زهکشی مناسب 

و  گذاریجدولزیرزمینی و فونداسیون ابنیه فنی و زیرساخت،  تأسیساتو  هاشبکهپرده عایق، اجرای 

 و فضای سبز. کاریچمننباتی برای  هایخاکتفکیک قطعات محوطه.

8 12 

8 

 محوطه برای روسازی: سازیآماده

مناسب، نقش آهک و سیمان و مصالح  هایشفتهمناسب، انواع  هایریزیشفتهالزم،  هایبندیشیب 

 و معدنی در تحکیم زیرسازی،  ایرودخانه

2 6 

2 

 راه:روسازی محوطه و 

مناسب شناخت  هایشیوهویژه،  طوربه هاغلتکو روسازی و  سازیراهمختلف  آالتماشینآشنایی با انواع 

جامع و عموم صحرایی نسبت به خاک و مصالح،  هایآزمایشمناسب خاک،  بندیدانهو تفکیک و 

مناسب  هایگرافآنی و تحکیمی، بررسی تراکم خاک و تهیه  هاینشستمناسب خاک، انواع  بسترسازی

مختلف خاک، آشنایی کامل نسبت  هایآزمایشخاک، چگونگی استفاده از نتایج  بندیدانهرطوبت بهینه و 

( و الیه  base( ، بیس یا اساس) sub base)زیراساس(، ساب بیس یا subgradeبستر) هایالیهبه 

یا بیندر، تک کت، رویه) توپکا(، از قبیل پرایم کت، آستری  هاالیهرویه با آشنایی مشخصات کامل زیر 

8 16 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 81 16 تعداد ساعت
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گرم و سرد، نحوه مقاومت سنجی و سنجش آسفالت مرغوب، انواع  هایآسفالتآشنایی با انواع 

فرش، رمپ و نحوه اجرای آن، دیوار  موزاییکشنی و سنگی و  هایروسازیبتنی، انواع  هایروسازی

، اجرای فونداسیون دکل و تیرهای هاآنحائل و نگهدارنده خاک، ساخت پله و سطوح ناهمسان و ارتباط 

 برق و ارتباطات.

 81 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 نسبی به راه   آشنایی زیرسطحیسطحی و  هایآبصحیح، چگونگی مهار  سازیمحوطهشناخت محوطه و انواع آن، چگونگی 

 .هاآنو محوطه و چگونگی مدیریت اجرای 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1314 مقدس  پور بیضامحمد  سازیمحوطه

  طباطبایی امیرمحمد روسازی راه
مرکز نشر 

 دانشگاهی
1348 

 اوستین ریچارد سازیمحوطهاصول و مبانی 
کورش 

 محمودی
 1341 سازانآینده
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 آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي  -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

در کالس و محیط  ایحرفهصحیح مهارت اخالق  کارگیریبهجهت  ایحرفهشفاهی، آزمون عملکرد کالسی، آموزش اخالق  هایپرسش

جدید مرتبط با حوزه درسی، تحقیق و بررسی و عملیات میدانی  سؤاالتو نیز طرح موضوع و  سؤاالتبهامات و اجتماع و کارگاه، پاسخ به ا

 و کارگاهی و پروژه عملی توسط دانشجو و آزمون نهایی

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

، عدد یک، میز استاد  عدد یکعدد، صندلی استاد 31مناسب تحریر به تعداد  باقابلیت، صندلی دانشجو مترمربع61کالس با مساحت حدود 

مناسب، ساعت دیواری مناسب، لوکس  آویزرختبا متعلقات آن،  دستگاه یک، ویدئو پروژکتور عدد یک ستخته وایت برد مناسب تدری

 نوری مناسب و تهویه مطبوع

 

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

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه تدریس عملی و تخصصی  2مرتبط با آن، مدرس با حداقل  هایرشتهدارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته عمران و 

 و اجرایی
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 (BIM)ساختمان اطالعات سازيمدلدرس  -3-41
 تخصصی نوع درس: 

 انهیرا و یبتن کشینقشهنیاز: پیش

  -نیاز:هم

 اطالعات ساختمان بعدیسه سازیمدلآشنایی دانشجویان با هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

فرآیند بیم ) آنالیز سایت و بافت  –سیستم سنتی  هایضعف –و تعریف بیم  بابیممباحث تئوری : آشنایی 

 -، فاز یک و دو  هانقشهطراحی جزئیات و  -،  فاز صفر  مفهومیطراحی   - ریزیبرنامه  - وهواآبو 

ساخت  -ساخت  بندیزمانساختاربندی بودجه و  -ی اجرایی هانقشهتهیه اسناد و  -آنالیز سازه و انرژی 

موجود  هایفنّاوری –بیم  هایفرمابزارها و پلت –تخریب (   -نوسازی  -برداری و نگهداری بهره –پروژه 

} کشینقشهطراحی و -آن هایقابلیتگستره بیم و  –کار گروهی در این فرآیند  –در این فرآیند 

استخراج  -و رفع تناقضات  هانقشهاسناد ) تهیه  سازیمدل –{ تأسیسات -سازه  - بعدیسه سازیمدل

خدمات دفتر فنی ) تهیه  –و تلفیق آن با بودجه (  بندیزماناختصاص برنامه  -مقادیر مصالح و برآورد 

 - بندیزماناصالح برنامه  -و دستورات کارگاهی  هانقشهاصالح طرح  - بیلت ازتهیه نقشه  -اسناد 

مبتنی بر  هایگزینهو ارائه  اقتصادیتحلیل  -خصیص بودجه و ت بندیزمانبرنامه  سازیبهینهاصالح و 

کنترل برنامه  -بندیزمانکنترل برنامه  -کنترل پروژه  -مدیریت ساخت )خدمات دفتر فنی  –بودجه( 

 – ]+ بودجه  بندیزمان+  سازیمدل [) مدیریت پنج بعدی  برداریبهرهمدیریت  –تخصیص بودجه ( 

مدل تعمیر و تعویض  -مدل امنیت فضاها  -مدل روشنایی  -مدل گرمایشی سرمایشی و تهویه مطبوع 

 و بودجه ( بندیزماناجزاء به تفکیک 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

و آموزش نصب  Autodesk افزارهاینرمارتباط   –آن  هاینسخه افزارنرم هایویژگی: افزارنرمآشنایی با 

مختلف  هایمحیطمعرفی اجمالی  –و عملکردها  هاقابلیت –مفاهیم پایه و آشنایی با محیط کاری  –

نحوه استفاده از  –بکار گیری نوار ریبون و دسترسی سریع  -اخیر هایپروژهو  Menuصفحه  – افزارنرم

 نحوه ایجاد و دیدهای مختلف  – Project Browser –پالت ها 

1 2 

3 
 –تنظیم واحدها  –تنظیمات اولیه پروژه و استانداردها  –شروع یک پروژه : استفاده از یک قالب آماده 

محتوا از  واردکردن – سازیذخیرهآموزش  –و ویرایش آن  Gridافزودن شبکه شطرنجی  –افزودن ترازها 

 و ...  DWGبا پسوند  افزارنرمبیرون 

 

1 2 

8 

ساخت انواع دیوارها با  – Snapاستفاده از  –معماری : افزودن دیوارهای آماده و تنظیم ارتفاع  سازیمدل 

 هایسقفساخت و ترسیم  –اتصاالت دیوارها  –جابجایی بین نماهای مختلف  –مختلف  هایمتر یال

افقی ساخت و جایگذاری سقف  –ساخت انواع درب و پنجره و جایگذاری آن  –بازشو  ایجادطبقات و 

 هاپلهایجاد و نصب انواع  –اتصال دیوارها به سقف و کف  –ساخت و نصب سقف کاذب  – دارشیبو 

نصب مبلمان  –و توپوگرافی  دارشیب هایکفساخت و نصب زمین و  –و رمپ دو ، سه و چهار طرفه 

 و نرده 

2 28 

 3 1مخفی و ایزوله کردن  –کامل و برش خورده  بعدیسهدیدهای دو و  –محدوده دید : درک محدوده دید   2

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 68 16 تعداد ساعت
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 ایجاد مقاطع دوبعدی مستقیم و شکسته  – هامدل

6 

ساخت و نصب  –فلزی و بتنی  هایستونساخت و نصب انواع  –: نصب ستون آماده  ایسازه سازیمدل

 –ساخت بادبند و خرپا  – فونداسیونایجاد انواع  – دارشیبافقی و  هایسقفانواع تیر فلزی و بتنی در 

خروجی گرفتن به  –ساخت انواع سقف بتنی  – دوبعدیایجاد انواع دتایلهای  –ساخت دیوار برشی 

ETABS  

3 11 

 3 1 گذاری عالمت – بندی زون –کدگذاری  –مختلف  هایگذاریاندازه –عالئم و متن نویسی : متن نویسی  4

1 
پرینت از  -  DWG , PDFمختلف  هایفرمتخروجی گرفتن با  –کارگاهی: شیت بندی  هایخروجی

  هابرشو نماها و  هاپالن
1 3 

4 
نقاط گریز و ایجاد  –تنظیمات خورشید و ایجاد سایه  –گرافیکی: ایجاد و افزودن دوربین  هایخروجی

  سازیانیمیشن –رندرگیری  –پرسپکتیوهای مختلف 
1 8 

11 
آماده  تأسیساتنصب  –ساخت و نصب لوله  –: ساخت و نصب کانال کولر  تأسیسات سازیمدل 

 شیرآالت ، رادیات و...
1 6 

 8 2 تهیه جداول متره مصالح  –مختلف طول و مساحت و حجم و وزن  هایگیریاندازهمتره و تهیه جداول :  11

 3 1 استوانه و کره  –ساده مکعب  هایحجمآشنایی با حجم سازی : ایجاد  12

 68 16 جمع

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 گرافیکی و کارگاهی هاخروجیتهیه  –ساختمان و متره مصالح  بعدیسه سازیمدلتوانایی  -BIMآشنایی با 

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1344 مهرگان دانش  خواهمریم محمودی ،نظرمحمد پاک (1)جلد  Revit 2121آموزش جامع 

 1344 مهرگان دانش  خواهمریم محمودی ،نظرمحمد پاک (2)جلد  Revit 2121آموزش جامع 

افزار کتاب آموزش جامع و تخصصی نرم

 REVIT2111سازی ساختمان مدل
 1344 نوآور  قاسم آریانی

 

  

https://www.gisoom.com/book/11491312/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-Revit-2020-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-634943/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-634943/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-634943/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-634944/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/11491312/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-Revit-2020-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-634943/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-634943/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-634943/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-634944/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87/
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( و...(رفع عیب -عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 پروژه تکمیلی پایانی – ترمطولپروژه در  –آزمون عملی  –پرسش کالسی 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 –رایانه استاد یک عدد  –عدد  12رایانه  –میز استاد یک عدد  –صندلی استاد یک عدد  –عدد  21صندلی  – مترمربع 28سایت با مساحت 

 ساعت دیواری – آویزرخت -متر  1.2ر و ارتفاع مت 3وایت برد با طول  –مرتبط  افزارنرم-ویدئو پروژکتور 

 

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

 .(و

و تمرین و  شودمیو کار و تمرین در سایت کامپیوتر توسط مدرس انجام  افزارنرمتوسط سخنرانی ، کار عملی با  شدهتعیین هایسرفصل

 .شودمیانجام پروژه توسط دانشجویان و  تحت نظارت مدرس انجام 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3مدرس یا مربی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی 

 تدریس
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 مصالح ساختمانيدرس  -3-41
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 هاآنها، خواص، مشخصات فیزیکی و شیمیایی مصالح ساختمانی و کاربرد آشنایی و شناسایی ویژگیهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف 

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 1 2 2اهمیت و نقش مصالح ساختمانی  و آشنایی با مبحث  مقدمه: 1

 1 1 مختلف کاربردهای و هاسنگسنگ:انواع سنگ، شناسایی  2

 1 1 هاآن کاربرد و بندیطبقهخاک:خواص،  3

 1 2 گچ:روش تولید، خواص فیزیکی و شیمیایی و مقاومتی، انواع و کاربرد آن 8

 1 2 آهک: روش تولید، خواص فیزیکی و شیمیایی و مقاومتی، انواع و کاربرد آن 2

 1 2 سیمان: تولید، خواص فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی 6

 1 2 و انواع آجر و بلوک، خواص مختلف آن بندیطبقهساختمانی: تولید،  هایبلوک و آجرخشت ،  4

 1 2 هاآنموزاییک، کاشی و سرامیک:روش تولید و انواع آن، خواص مختلف  1

 1 2 های مختلف: تولید و خواص مالتاندودهاها و  مالت 4

11 
مصالح فلزی: ساختار، خواص مقاومتی و شیمیایی فلزات آهن، چدن ، فوالد ، مس، سرب، روی، آلومینیوم 

 در صنعت ساختمان هاآنو کاربرد 
2 1 

 1 2 چوب و شیشه: روش تولید، خواص فیزیکی و شیمیایی و مقاومتی، انواع و کاربرد آن 11

 1 2 حرارتی و رطوبتی هایعایق: معرفی و بررسی خواص انواع هاعایق 12

 1 2 مواد پلیمری و شیمیایی: ساختار، خواص مکانیکی، حرارتی و دوام 13

 1 1 و غیر سازه صنعت ساختمان ایسازهدر اجزاء  هاآن:کاربرد کامپوزیتی و مصالح نوین ساختمانی مصالح 18

12 
پروژه درسی  عنوانبهتهیه و ارائه نمونه مصالح ساختمانی )با تاکید بر مصالح نوین( توسط دانشجویان 

 )تشکیل نمایشگاهی از این مصالح ساختمانی در مرکز ضروری است.(
  

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 آشنایی و کاربرد مصالح ساختمانی

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1342 دانشگاه تهران  حسن رحیمی مصالح ساختمانی

 1318 روزنه  سام فروتنی مصالح و ساختمان

 1316 دانشگاه تهران  احمد حامی مصالح ساختمانی

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 فضای مناسب جهت تشکیل نمایشگاه دائمی مصالح ساختمانی –ساعت دیواری  -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. نمونه مصالح ساختمانی )با تاکید  درشده های تعریفسرفصل

پروژه درسی  عنوانبهروزرسانی مصالح موجود در نمایشگاه بر مصالح نوین( در فضای نمایشگاهی مناسبی نگهداری شده و تجهیز و به

 توسط دانشجویان انجام شود.

 

 سوابق تحصیلي و تجارب( مدرک تحصیلي، مرتبه علمي،) مدرسهاي ویژگي -

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 مصالح مقاومتدرس  -3-42
 تخصصی نوع درس: 

 کیاستاتنیاز: پیش

 -نیاز: هم

 آشنایی با رفتار مصالح در برابر انواع نیروهاهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 
 هایالماناصول کلی ) مرور استاتیک، آشنایی با انواع نیروها و لنگرها، دستگاه مختصات، بردارهای نیرو، 

 مانند تیر و ستون و سقف و دیوار و غیره(، خواص هندسی مصالح ایسازه
6 1 

2 
محوری ) اثر نیروی محوری، تعریف تنش و کرنش و نمودارهای مرتبط، مدول االستیسته، ضریب  ینیرو

 پواسون، کرنش برشی، تغییر شکل تحت اثر نیروی محوری، اصل سن و نان، روابط و حل مثال(
12 1 

3 

دول مقطع م لنگر خمشی ) اثر لنگر خمشی، تیر با مقطع متقارن تحت اثر خمش خالص، محاسبه ممان اینرسی

 و شعاع ژیراسیون، محاسبه تنش ناشی از خمش، خمش دو محوره، مقاطع مرکب، شعاع انحنا(

 خمشی، تغییر شکل تیر تحت اثر خمش، طراحی تیرها در برابر خمش، روابط و حل مثال( 

6 1 

8 

به  طراحی تیر )ضریب اطمینان در خمش، تنش مجاز خمشی، رسم نمودار لنگر خمشی تیرها، طراحی تیر

روش تنش مجاز با استفاده از مقاطع استاندارد تک و دوبل و با ورق تقویت، مهار جانبی بال فشاری تیر، کنترل 

 خیز

18 1 

2 
ت اثر برش به حمحاسبه تنش ناشی از برش قائم، مرکز برش، کنترل تیرها تنیروی برشی ) اثر نیروی برشی، 

 روش تنش مجاز، محاسبه برش افقی(
6 1 

 1 8 ستون )محاسبه ضریب الغری، محاسبه تنش مجاز، طراحی ستون ساده و مرکب به روش تنش مجاز(طراحی  6

 1 81 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 دانش ءآشنایی خوب با ریاضیات و درس استاتیک، درک مفاهیم و مطالعه منابع تکمیلی جهت ارتقا

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

آموزشی مهندسی عمران )برای دوره کاردانی(  هایکتاب

 کتاب دوم مقاومت مصالح
 1342 علم و ادب  شاپور طاحونی

Statics and Mechanics of Materials Hibbeler R. C.   2113 

Mechanics of Materials Beer F. P   2112 

 

 عملی نظری 

 1 3 تعداد واحد

 1 81 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) انشایي، مشاهده رفتارهاي عملي ساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 در کالس شدهمطرححل تمرین دانشجویان و شرکت در مباحث علمی  -ترمپایانترم و میان هایآزمون

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

 .(وموردياي، پژوهشي، گروهي، مطالعه تمرین و تکرار، کارگاه، آزمایشگاه، پروژه اي،سخنراني، مباحثه)روش تدریس و ارائه درس -

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

 سال سابقه تدریس 3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 
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 خاک کیمکاندرس  -3-43
 تخصصی نوع درس: 

  -نیاز:پیش

 -نیاز: هم

 آشنایی مقدماتی با رفتار خاکهدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

 آشنایی با محیط خاک:

ها، حجمی در خاک -ها، پارامترهای وزنیبندی خاکها، دانهشناسی خاکها، کانیمنشأ پیدایش خاک

ها، تعیین حد انقباض با استفاده از نمودار بندی خاکطبقه هایروشچسبنده،  هایخاکخواص خمیری 

 خمیری، تراکم خاک

6 1 

2 

 حرکت آب در خاک:

ها، نحوه تعیین انرژی آب در خاک، گرادیان هیدرولیکی، قانون انرژی آب در خاک، نفوذپذیری خاک

بعدی، ها، تراوش یک( در خاکkنفوذپذیری)دارسی، دبی عبوری آب از درون خاک، نحوه تعیین ضریب 

 در محیط همگن، شبکه جریان دوبعدیتراوش 

6 1 

3 

 :مؤثرتنش 

تراوش بر تنش  تأثیربه تغییرات تنش کل، خاک نیمه اشباع،  مؤثر، واکنش تنش مؤثرتعاریف، اصول تنش 

 مؤثر

 

6 1 

8 
 توزیع تنش در خاک:

 هاو خطی و گستره، ضریب سختی، محاسبه تغییر مکان اینقطهحاصل از بارهای  هایتنشتعاریف، 
6 1 

2 

 ها:نشست خاک

 تحکیم پیشو  یافته تحکیمهای عادی ، رسeنشست تحکیم، مقدار نشست تحکیم با استفاده از تغییرات 

 ، آزمایش تحکیم، برآورد نشست ناشی از تحکیم اولیه، نشست آنی)االستیک(یافته

8 1 

6 
 مقاومت برشی خاک:

 های تعیین مقاومت برشی خاک، کاربرد مقاومت برشی در مسائل عملیبیان مقدمات و مفاهیم، آزمایش
8 1 

 1 32 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 آشنایی مقدماتی با رفتار خاک

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1341 دانشگاه تهران  طباطبایی امیرمحمد –کامبیز بهنیا  مکانیک خاک

 براجا ام. داس اصول مهندسی ژئوتکنیک: مکانیک خاک
 محمدرضا

 افضلی
 1341 نشر کتاب دانشگاهی

 -اصول مهندسی ژئوتکنیک: جلد اول 

 مکانیک خاک
 براجا ام. داس

شاپور 

 طاحونی
 1312 پارس آئین

Geotechnical Engineering Donald P. Coduto   1444 

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون کتبی عملکرد –حل مسئله  -های شفاهیپرسش

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 31صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

قالب سخنرانی و بحث و گفتگو، تمرین و تکرار توسط مدرس تدریس گردد. حل تمرین و مسئله توسط  شده درهای تعریفسرفصل

 شود.دانشجویان تحت نظارت مدرس انجام می

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط  و مرتبه علمی مدرس یا مربی و 

 تدریس
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 عمومي بردارينقشهدرس  -3-44
 تخصصی نوع درس: 

 -نیاز: پیش

 -نیاز: هم

 با دوربین توتال استیشن بردارینقشهایجاد توانایی در دانشجویان برای عملیات هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

کاربردی در  هاینامهبر -توتال استیشن  هایدوربینتوتال استیشن  : انواع  هایدوربینآشنایی با 

دوربین توتال استیشن )دوربین موجود در کارگاه  و  هایویژگیآشنایی با  -توتال استیشن  هایدوربین

 و لوازم جانبی ،  افزاریسخت هایویژگیترجیجا دوربین الیکا ( شامل 

1 8 

2 

 stake) سازیپیاده - (surveying)  برداشت –کار با دوربین : استقرار دوربین و توجیه کردن دوربین 

out) - ترفیع (free station) - خط هادی (refrence line) -  خط اتصال (tie distance) - 

 (construction)  ساختمان –(area) مساحت -(remote height) دوردستنقطه 

1 21 

 تخلیه اطالعات دوربین توتال استیشن 3

 

1 2 

8 

با دوربین توتال استیشن : عملیات در زمینی به ابعاد دو کیلومتر در یک کیلومتر شامل  بردارینقشهعملیات 

 -و  تهیه  جداول  محاسبه مختصات رئوس پلیگون و تعیین و سرشکن کردن خطاها  بسته وپیمایش باز 

بین توتال در تخلیه اطالعات دور –برداشت تاکئومتری منطقه  –ترازیابی رئوس پلیگون و رفع خطا 

 بردارینقشهس کاربرد رایانه در درکامپیوتر و استفاده از آن 

1 31 

 68 1 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 برداری با دوربین توتال استیشن  آشنایی و ایجاد توانایی  کار با دوربین توتال استیشن و انجام کلیه عملیات نقشه

 

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

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1346   بیگیایلسعید  کتاب آموزش کار با دوربین توتال استیشن

 1346   دانشور محمدحسن کتاب آموزش کامل دوربین توتال استیشن الیکا

 –امین غفاری نسب  آموزش کاربردی توتال استیشن مقدماتی و پیشرفته

 نیما زرینی
 1348 فرهمند 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 68 1 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشي )شرایط آموزشي و یادگیري مطلوب درس( -د

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشدستانواع ) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 پروژه تکمیلی پایانی – ترمطولپروژه در  –آزمون عملی  –رسش کالسی 

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

 –ویدئو پروژکتور –رایانه یک عدد  –میز استاد یک عدد  –صندلی استاد یک عدد  –عدد  21صندلی  – مترمربع 28کالس با مساحت 

 2ین توتال استین الیکا  دورب -مناسب  بردارینقشهکارگاه عملیات -ساعت دیواری – آویزرخت -متر  1.2متر و ارتفاع  3وایت برد با طول 

عدد و  2 آلومینیومیژالون  –متری  2متر  –منشور  –دوربین  پایهسهگروه ) 2برای  بردارینقشهلوازم عمومی کارگاه -عدد با لوازم جانبی 

 پتک مناسب( –قطب نمای مناسب دوربین میخ چوبی و فلزی به تعداد الزم -آن  پایهسه

 

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

 .(و

و  شودمیکار عملی با دوربین توتال و کار و تمرین در کارگاه و صحرا توسط مدرس انجام ، توسط سخنرانی  شدهتعیین هایسرفصل

 .شودمیتمرین و انجام پروژه توسط دانشجویان و  تحت نظارت مدرس انجام 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3و مرتبه علمی مدرس یا مربی و  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط 

 تدریس
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 انهیرا و يبتن کشينقشهدرس  -3-45
 تخصصی نوع درس: 

  -نیاز:پیش

 -نیاز: هم

 اتوکد و رویت افزارنرمی سازه بتنی به کمک هانقشهترسیم هدف کلی: 

 سرفصل آموزشي و رئوس مطالب -الف

 رئوس محتوا ردیف

زمان یادگیری 

 )ساعت(

 عملی نظری

 8 1 آن رفتار وشناخت بتن  1

 8 1 بتنی هایسازهآشنایی با اجزای  2

 8 1 بتنی هایساختمانمراحل اجرای  3

 8 1 پالن آکس بندی و ستون گذاری 8

 8 1 هاشمعو  منفردترسیم پالن فونداسیون  2

 8 1 و گستردهترسیم پالن فونداسیون نواری  6

 Safe 1 8 افزارنرمترسیم پالن فونداسیون نواری با استفاده از خروجی  4

 Etabs 1 1 افزارنرمجزئیات ستون بتنی با استفاده از خروجی  ترسیم وستون بتنی   1

 8 1 ترسیم پالن تیر ریزی سازه بتنی 4

 Etabs 1 8 افزارنرمترسیم جزئیات تیر بتنی با استفاده از خروجی  11

 8 1 بتنی  ایسازهجزئیات دیوار  ترسیم وبا دیوارهای بتنی  آشنایی 11

 Etabs 1 8 افزارنرمترسیم دیوار برشی بتنی با استفاده از خروجی  12

 8 1 دال بتنی ترسیم وآشنایی با دال بتنی  13

 8 1 بتنی و ترسیم جزئیات پله بتنی آشنایی با پله 18

 8 2 ترسیم  پروژه کامل سازه بتنی 12

 68 16 جمع

 

 هاي عمومي و تخصصي مورد انتظارمهارت -ب

 رؤیتاتوکد و  افزارنرمی سازه بتنی به کمک هانقشهترسیم 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی نظری 

 1 1 تعداد واحد

 68 16 تعداد ساعت
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 منبع فارسي و خارجي( 3منبع درسي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1311 ارکان دانش  دکتر مستوفی نژاد بتنی  هایسازهطراحی 

 طراحی ساختمان در برابر زلزله نامهآیین
 نامهآیینکمیته دائمی بازنگری 

 در برابر زلزله هاساختمانطراحی 
 

، مرکز تحقیقات راه

 مسکن و شهرسازی
1343 

 1346 نشر توسعه ایران  ساختماندفتر مقررات ملی  مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

 

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

( رفع عیب و...(-عیب یابي) آزمون شناسایي -آزمون کتب، عملکردي حل مسئله، هاي شفاهي،پرسش) روش سنجش و ارزشیابي -

پذیر، مسئولیت) هاي عملي انشایي، مشاهده رفتارساخته( پرسشانواع دست) شده، تولید نمونه کارسازيشبیه هايمحیطانجام کار در 

 هاي تحقیقات، خود سنجي و...ها گزارش فعالیت( پوشه مجموعه کار، ارائه مقاالت و طرح.اي ورعایت اخالق حرفه

 آزمون تئوری و عملی و پروژه

 

 مساحت و تجهیزات و وسایل موردنیاز درس  -

متر و  2/1وایت برد با عرض  -عدد 1میز استاد  -عدد 1صندلی استاد  -عدد 12صندلی دانشجویی  -مترمربع 28کالس با مساحت حدود 

 نفره مجهز به رایانه  12کارگاه حداکثر  -ساعت دیواری -آویزرخت -متر 8طول 

 

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

 .(و

 و پروژه کارگاه وسخنرانی 

 

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

سال سابقه کار تخصصی و تجربی درزمینه  3و مرتبه علمی مدرس یا مربی و  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط 

 Autocad,Safe,Etabs,Revit افزارنرمار با ک با توانایی تدریس
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 پیوست ها
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 پیوست یک

 نرشته عمرادوره کاردانی پیوسته  موردنیازتجهیزات استاندارد 

 تجهیزات مصرفی تعداد ایتجهیزات سرمایه ردیف

 ماژیک وایت برد 21 رایانه )کامل( 1

 ماسه استاندارد 12 تخته وایت برد 2

 باتری قلمی 12 صندلی استاد 3

  12 میز استاد 8

  211 صندلی دانشجو 2

  2 ویدئو پروژکتور 6

  31 آویزرخت 4

  12 ساعت دیواری 1

  2 تخته هوشمند 4

  2 دوربین ترازیاب )نیو( 11

  2 دوربین زاویه یاب )تئودولیت( 11

  8 دوربین توتال استیشن 12

  21 ژالن 13

  11 شاخص )میر( 18

  2 متری 21تا  21متر  12

  2 متری 2تا  3متر دستی  16

  2 گونیای مساحی 14

  1 رفلکتور 11

14 
 و بیلچه بیل، چکش، قلم، پهن، سینی کاردک، شامل گیرینمونه لوازم

 (لیتر 1 حدود حجم با فلزی سطل) گیرینمونه ظرف
2  

  2 سری کامل الک 21

  1 گرم   1ترازو با دقت  21

  1 گرم  1.1ترازو با دقت   22

  1 گرم 1.11ترازو با دقت  23

  2 لیتر 111گرمچال با حجم  28

  2 بندیلرزاننده مکانیکی مخصوص دانه 22

  1 آزمایش هیدرومتریوسایل  26

  1 ست کامل دستگاه کاساگرانده 24

21 
اینچ / چکش استاندارد تراکم ساده / چکش استاندارد  8قالب تراکم 

 شده های تراکم ساده و اصالحشده / جک تخلیه آزمونهتراکم اصالح
2  

  1 ست کامل مخروط ماسه و سینی زیرین مخروط 24

  1/ ست کامل  CBRاینچ / چکش تراکم  6با قطر  CBRقالب تراکم  31
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جک اعمال فشار، دستگاه کرنش سنح برای اندازه کیری مقدار تورم 

اینچ(، وزنه های اعمال سربار / کاغذ صافی ضخیم به  1.111خاک )

 اینچ 6قطر 

31 
ست کامل آزمایش تعیین ارزش ماسه شامل ) استوانه مدرج ، سنبه 

 سی سی، دستگاه ارتعاش دهنده( 12ه حجم فوالدی، پیمانه فلزی ب
1  

  1 دستگاه برش مستقیم با کنترل کرنش 32

33 
محوری / قالب تراکم هاروارد و ملحقات آن دستگاه انجام آزمایش تک

 / ظرف تبخیر چینی
1  

  1 سازی آزمونه تست تحکیمست کامل دستگاه تحکیم / وسیله آماده 38

32 
و  221با هد ثابت / استوانه مدرج با حجم دستگاه تعیین نفوذپذیری 

 سی سی 211
1  

  1 دستگاه تعیین نفوذپذیری با هد متغیر 36

   قالب فلزی کارگاه قالب بندی و تجهیزات آرماتوربندی 34

  1 تن 211جک بتن شکن با ظرفیت  31

  1 بتونیر آزمایشگاهی 34

  12 12*12قالب مکعبی  81

  1 سوزن ویکات 81

  1 دستگاه تطویل و تورق 82

  1 دانه و ریزدانهوسایل آزمایش چگالی و جذب آب درشت 83

  3 ویژه شستشو 211الک نمره  88

  2 قالب مقاومت فشاری و خمشی سیمان 82

  1 تن 31جک مالت شکن با ظرفیت  86
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 پیوست دو

 رشته عمراندوره کاردانی پیوسته مشخصات استاندارد مدرس موردنیاز 

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

سابقه  دوره

تدریس و 

تجربه 

 کاری

 

 دروس مجاز به تدریس
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

 سال 3  *  مهندسی عمران 1

  استاتیک،  فوالدی، هایسازه اجرای  بتنی، هایسازه اجرای

 آزمایشگاه  ،و پروژه (HSE) ایمنی  سرپرستی، اصول

 مکانیک آزمایشگاه  روسازی، آزمایشگاه  بتن، فنّاوری

  ،سازیپل  پروژه،  ،تنیدهپیش و ساختهپیش بتن  خاک،

 و تعمیر  ،هاسازه مقدماتی تحلیل  کارگاه، اداره و تجهیز

  بتن، فنّاوری  ساختمان، نگهداری تعمیر و  راه، نگهداری

  ،زبان فنی  راه، روسازی  بتنی، هایسازه دوام  ،تونل سازی

  مسیر، بردارینقشه عملیات  ،اجرای قالبمحاسبه و 

 در رایانه کاربرد  ساختمان ، جزئیات و عناصر

  جوشکاری، کارگاه  داخلی، تزئینات کارگاه    ،بردارینقشه

  پروژه، و سازیمحوطه  ،آنالیز بهاء و پروژه  ،آالتماشین

  ،مصالح ساختمانی  ،(BIM)ساختمان اطالعات سازیمدل

  عمومی بردارینقشه  خاک، مکانیک  مصالح، مقاومت

2 

مهندسی عمران 

مهندسی  –

 معماری

 رایانه و بتنی کشینقشه سال 3  * 

3 
 – شناسیزمین

 مهندسی عمران
 کاربردی شناسیزمین سال 3  * 

8 
مهندسی 

 کامپیوتر
 افزارهای کاربردیآشنایی با نرم سال 3  * 

 ریاضی عمومی  سال 3  *  ریاضی 2

 مکانیک فیزیک سال 3  *  فیزیک 6

 برقی تأسیساتکارگاه  سال 3  *  مهندسی برق 4

1 
مهندسی 

 مکانیک
 مکانیکی تأسیساتکارگاه  سال 3  * 

4 
 –کارآفرینی 

 مهندسی عمران
 کارآفرینی سال 3  * 

 

 

 

 


