
  ساخت مديريتو  مهندسي كارشناسي ارشد

 واحد( 23) واحدهای درسي

 رديف نوع واحد تعداد واحد مالحظات

 2 دروس اجباری 23 لیست دروس اجباری اختیار شود. 7-3بر اساس جدول 

 3 دروس اختیاری 23 لیست دروس اختیاری اخذ شود. 8-3بر اساس جدول 

 2 سمینار و روش تحقیق 3 

 4 نامهپايان  6 

 

 7-3جدول 

 مهندسي مديريت و ساخت -دروس اجباری

 رديف نام درس تعداد واحد

 2 مديريت و مقررات پیمان 2

 3 پروژه كنترل و ريزی برنامه 2

 2 روشهای ساخت 2

2 

 يکي از دروس زير: 

 مديريت پروژه  -

 تکنولوژی عالي بتن  -

 مديريت مالي و حسابداری پروژه  -

 مديريت ايمني و بهداشت و محیط زيست  -

 تحلیل و طراحي سیستمها -
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2 
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 واحد 2

 ساعت 48
 مديريت و مقررات پیمان 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 

ای و خصوصیات آن، مراحل و فرآيندهای  های اقتصادی، طرحهای توسعه پیدايش پروژه، اقتصاد و مشاغل، بنگاه

تعريف پروژه )تخصصي و قانوني(، مراحل پروژه، ساختار و سازمان پروژه، جريان   ها، ها و پروژه پديدآوری طرح

 نقدينگي پروژه

2 

 

های نظام فني+ اجرايي، دامنه و  اجرايي، سامانه -عمراني: ساختار نظام فنياجرايي حاكم بر طرحهای  -نظام فني

ها،  های عمراني و غیرعمراني، نظام مديريت طرح های طرح اجرايي، نظام -اجرايي، اسناد نظام فني -كاربرد نظام فني

 اجرايي چند كشور با ايران  –نظام جامع كنترل كیفي، مقايسه تطبیقي نظام فني 

3 

 

های عمراني(: تعريف و دامنه قوانین  های عمراني )قوانین و مقررات حاكم بر طرح محیط حقوقي اجرای طرح

باالدستي )قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون معامالت عمومي، قانون حداكثر 

مول )قانون مدني، قانون تجارت(، تعريف و دامنه استفاده از توان مهندسي(، تعريف و دامنه قوانین فراگیر و تمام ش

بندی، اسناد ارجاع كار و واگذاری، اسناد فهرست بها،  قوانین پايین دستي )اسناد پیمان، اسناد احراز صالحیت و رتبه

 اسناد فني( ساختار نظارت بر عملکرد طرحهای عمراني )قوه مقننه مجلس، قوه مجريه و قوه قضايیه( 

2 

 

مقررات ساخت و ساز: مقررات ملي ساختمان و بررسي مباحث مختلف آن و تعريف جايگاه قانوني هريک، قوانین و 

ها، قوانین تأمین اجتماعي، ايمني و مقررات مربوطه، قوانین نظام مهندسي، قانون محیط زيست،  قانون شهرداری

 ها  بیمه در پیمان

4 

  5 

 

ها، مديريت  ها، تسهیم ريسک در پیمان ها، مستندسازی در پیمان مديريت پیمان: ادعا و حل اختالف در پیمان

های اطالعات  ها، مديريت سبد پیمان، سیستم ها، تعارض منافع در پیمان ها، مديريت اداری پیمان تغییرات در پیمان

 های مشاركتي در پیمان ها.  مديريت پیمان، روش

6 

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهايي

 



 واحد 2

 ساعت 48
 ريزی و كنترل پروژه  برنامه

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 ريزی، زمانبندی و كنترل  آشنايي با مفاهیم برنامه 

 3 ريزی و ساختارشکني پروژه ريزی پروژه، روند برنامه برنامه 

 2 آشنايي با مديريت يکپارچگي و همزمان 

 4 های فعالیتها ها و تخمین هزينه روشهای تخمین مدت فعالیت 

 5 روش زمانبندی مسیر بحراني: روش فعالیت بر روی بردار 

 6 روش زمانبندی مسیر بحراني: روش فعالیت در گروه 

 7 ای(  روش زمانبندی گانت )نمودار میله 

 8 (PERT)روش زمانبندی بازبیني و ارزيابي برنامه  

 9 (LSM)روش زمانبندی خطي  

 21 بررسي اثر تغییرات در مدت پروژه و عوامل تغییرات  

 22 ها  ، بررسي اثر مدت پروژه بر هزينه هزينه -رابطه مدت 

 23 تخصیص و تراز منابع، انواع روشها مانند روش گرافیک  و روش حداقل ممان. 

 22 جريان نقدينگي پروژه، اثر شروع زود و شروع دير بر جريان نقدينگي  

 24 آشنايي با روند كنترل پروژه و گزارش پیشرفت كار  

 25 بندی، بهنگام كردن زمانبندی پروژه  كنترل زمان 

 26 كنترل هزينه، روش ارزش كسب شده 

 27 كلیدیهای  ها، تعیین شاخص عوامل موثر در موفقیت پروژه 



 28 ها ه های ارزيابي عملکرد پروژ روش 

 29 های اتمام و درسهای آموخته شده و مستندسازی پروژه اتمام پروژه، گزارش 

 31 ريزی و كنترل پروژه افزارهای برنامه آشنايي با نرم  

 39 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 21 امتحان نهايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 48

 روش های ساخت 

Construction Methods   

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری و عملي(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي

 

 رفصل:س

 رديف مباحث تعداد جلسات

 اجرای سازه های بتني –الف 

 2 طراحي و جانمايي كارگاه و تجهیز كارگاه 

 3 و پیمانه كردن و مخلوط كردن بتنروش های انبار كردن مصالح، توزين  

 2 بتن آماده، كامیون های حمل بتن و ضوابط مربوطه،روش های حمل و بتن ريزی مانند پمپاژ و جام 

 4 مباني و انواع روش های متراكم كردن و مراحل پرداخت سطح بتن و انواع روش های عمل آوری 

 5 مانند قالب لغزان و قالب تونلطراحي قالب های فلزی و چوبي و انواع قالب ها  

 6 روش های ساخت مخلوط ها و بتن ريزی خاص مانند بتن خود تراكم، بتن حاوی الیاف، بتن حجیم و بتن پاشیدني 

 X 7و  Rكنترل كیفیت در كارگاه شامل نمودارهای كنترل مانند  

 
ه گیری و آزمايش مافوق صوت، پتانسیل ارزيابي مقدماتي و جامع سازه ها شامل آزمايش های مقاومت مانند مغز

 خوردگي آرماتور، پروفیل كلريد و كربناسیون و تحلیل آماری آزمايش های نیمه مخرب و غیرمخرب مقاومت
8 

 9 آشنايي با روش ساخت يک نوع سازه خاص مانند پل ها، سدها و تونل ها 

 21 هوای گرم و سرد، بتن ريزی در مناطق خلیج فارسبتن ريزی در شرايط خاص اقلیمي و محیطي شامل بتن ريزی در  

 اجرای سازه های فوالدی  -ب

 22 انواع جوش ها مانند جوش شیاری 

 23 عوامل موثر در جوشکاری مانند نوع الکترود، ولتاژ دستگاه، الکترود، ولتاژ دستگاه، قطر الکترود 

 22 انواع اتصاالت جوش مانند اتصال گونیا 

 24 آسیب ديدگي عضو فوالدی در هنگام جوشکاری مانند انقباض و اعوجاج جلوگیری از 

 25 اتصال كف ستون به ستون ها و پي، تیر به ستون و اتصاالت خرپاها 

 26 بازرسي و كنترل كیفیت جوش ها 
 27 اجرای پیچ ها و پرچ ها 

 

 پروژه: 

موارد سرفصل به صورت عملي توسط دانشجويان بايد انجام شود. در غیر اينصورت دانشجويان  در دانشکده هايي كه دارای تجهیزات كارگاهي مي باشند، بعضي

 بايد با روش ساخت يک پروژه واقعي آشنا شوند و گزارش بررسي خود را ارائه دهند.



 واحد 2

 ساعت 48
 مديريت پروژه 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 ارزشیابيروش 
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 های مديريت آشنايي با تعريف، وظايف و نگرش 

 3 بررسي اختیار، مسئولیت، پاسخگويي و قدرت مديران پروژه 

 2 های يادگیرنده  های جديد مانند سازمان انواع ساختارهای سازماني، عوامل موثر در انتخاب سازمان و سازمان 

 4 های انگیزش مانند نظريه مازلو ها و مهندسین، بررسي انواع نظريه كاركنان مانند كارگران در كارگاهانگیزش  

 5 ها مانند وجود مصالح كافي در كارگاه، روش افزايش انگیزش  عوامل موثر در انگیزش كاركنان در گارگاه 

 6 های انتقال پیام، اثر ارتباطات در موفقیت پروژه ها  مديريت ارتباطات پروژه، روند ارتباطات، كانال 

 7 های عمراني های رهبری و نظريه رهبری مناسب برای پروژه ها، بررسي انواع سبک رهبری پروژه 

 8 ها  بررسي سبک رهبری بر مبنای موازين اخالقي در پروژه 

 9 آشنايي با مديريت منابع انساني پروژه، تأمین تیم پروژه، رشد و توسعه تیم پروژه  

 21 ها و روشهای ارزيابي عملکرد های كار، چگونگي نظارت بر وضعیت تیم عملکرد تیم 

 22 ها  وری در كارگاه گیری بهره های اندازه ها، روش وری در پروژه بهره 

 23 يادگیری   وری، مبناگذاری، بررسي منحني بررسي عوامل موثر در بهره 

 22 ها، محاسبه كنترل موجودی  ، روشهای انتخاب فروشنده، ارزيابي عملکرد فروشنده مديريت تداركات پروژه 

 24 كنترل تغییر   ها، سیستم مديريت تغییر، بررسي تغییر در جهت ارتقاء شركت  

 25 ها  عوامل موثر در تعارض در چرخه عمر پروژه های عمراني، مديريت اختالف )تعارض(؛ در پروژه 

 26 ها  حل گرفتن از گروه كار برای تولید راه ه گیری، بهر های تصمیم ها، نگرش  ه گیری در پروژ حل مشکل و تصمیم 

 ISO 27مديريت كیفیت، ايجاد و اجرای يک سیستم كنترل كیفیت، آشنايي با  



 28 مانند نمودارهای كنترل، بررسي شش سیگما در صنعت ساخت ابزارهای كنترل كیفیت 

 29 آشنايي با مباحث جديد و فناوريهای نوين مانند ساخت ناب و مبناگذاری  

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  واحد  2

 ساعت 48
 تکنولوژی عالي بتن 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 

اثر تركیبات سیمان در مقاومت و حرارت، خواص تركیبات حاصل از   ، هیدراتاسیون سیمان: شیمي تركیبات سیمان

های هیدراتاسیون، اثر  هیدراتاسیون، ژل و خواص آن، ساختمان میکروسکوپي تركیبات حاصل از هیدراتاسیون، مدل

 مواد مختلف در هیدراتاسیون

2 

 
مقاومت بتن: مقاومت در فشار و در كشش، تأثیر عوامل مختلف در مقاومت، معادالت مقاومت، روابط بین 

 ای های مختلف بتن، روابط بین تخلخل و مقاومت، خستگي، مقاومت ضربه مقاومت
3 

 

االستیسیته استاتیکي و دينامیکي، روابط بین مقاومت و مدول های وابسته به زمان بتن: ضريب  تغییرشکل

ها، بتن با توجه  گیری مدول ها، ضريب پواسون، اندازه ها و عوامل موثر بر میزان مدول االستیسیته، روابط بین مدول

ختلف، های م به مدول فازهای تشکیل دهنده، عوامل موثر بر انقباض بتن، محاسبات میزان انقباض از آيین نامه

گیری میزان انقباض، خزش و عوامل موثر بر خزش بتن، انواع تغییرشکلها، محاسبات میزان خزش از آيین  اندازه

 های مختلف، اندازه گیری خزش، اثرات خزش در سازه  نامه

2 

 
و های وزني  های مشخصه و هدف، مراحل طرح بتن، روش طرح بتن: عوامل اساسي در طرح بتن، روابط بین مقاومت

 های ويژه، طراحي بر اساس دوام  حجمي طرح بتن، طرح بتن با حباب هوا، طرح بتن
4 

 5 ای سنجش كارايي  بتن تازه: رئولوژی بتن، مقايسه شیوه های مختلف سنجش كارايي، روش دو نقطه 

 

و پوزوالنها بر خواص بتن تازه ها، تأثیر مواد افزودني  ها در بتن: انواع مواد افزودني و پوزوالن مواد افزودني  و پوزوالن

ها، كاربرد مواد افزودني و پوزوالنها در بتن، تأثیر مواد افزودني و  و سخت شده، مکانیزم عمل مواد افزودني و پوزوالن

 پوزوالن ها در دوام بتن 

6 

 

كلريدی،   سولفاتي،دوام بتن: خرابیهای بتن، خرابیهای شیمیايي، فیزيکي و مکانیکي، مکانیسم خرابیها، خوردگیهای 

ها، يخ زدن آب شدن، سايش و فرسايش و خالءزايي ، روشهای پیشگیری خرابیها،  قلیايي سنگدانه كربناتي ، واكنش

 روشهای افزايش دوام

7 

 
ارزيابي بتن در سازه: مقاومت تسريع شده آزمايشات غیرمخرب)چکش اشمیت، ماورای صوت، بیرون آوردن و ..( 

 های آماری بررسي نتايج گیری، پذيرش بتن، روش های با امواج مختلف، آزمايشات مغزه دستگاههای حرارتي،  روش
8 



 

گوگردی، بتن غلطکي، بتن فروسیماني،  های با الیاف فوالدی و پلیمری، بتن بتن های جديد: بتن پلیمری، بتن

عملکرد باال، بتن پالستیک، بتن خود  های سنگین، با مقاومت بسیار زياد، بتن با های سب با مقاومت زياد، بتن بتن

 تراز

9 

 21 های پیش و پس سرد كردن و محاسبات آنها  های كاهش دما، روش بتن حجیم: مسائل حرارتي، سیستم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واحد 2

 ساعت 48
 مديريت مالي و حسابداری پروژه 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 نوشتاریآزمون نهايي، آزمون 

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 
های مالي، تجزيه و تحلیل نقطه سر به سر  ای بر مديريت مالي، تجزيه و تحلیل صورت مقدمه  مديريت مالي:

 ريزی مالي، منابع مالي كارفرمايان و پیمانکاران گذاری، برنامه سودآوری، پیش بیني مالي، تجزيه و تحلیل سرمايه
2 

 
های نامعین، عوامل غیرقابل تبديل  های غیرمستقیم، هزينه های مستقیم، هزينه ها و نحوه برآورد كنترل: هزينه هزينه

 ها و كنترل آن رابطه بین عوامل هزينه ساز، نحوه برآورد هزينه  به پول،
3 

 

تعاريف آن، تجزيه و تحلیل و ثبت  حسابداری پیمانکاری و كاربرد آن در مديريت پروژه: مقدمه و مباني حسابداری و

مالي و نحوه تهیه آن، نحوه شناسايي درآمدها،   رويدادهای مالي پیمانکاری، گزارشات مالي و انواع آن، ترازنامه

های مالي،  های سود و زيان، تهیه صورت بندی آنها، آشنايي با سود و زيان و تهیه صورتحساب ها و طبقه هزينه

 های داخلي حسابرسي  ابرسي، كنترلآشنايي با گزارشات حس

2 

 4 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 5 امتحان نهايي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واحد 2

 ساعت 48
 مديريت ايمني، بهداشت و محیط زيست

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 

های  روش  مديريت ريسک: اهمیت شناسايي خطرات و ارزيابي ريسک، اصطالحات و تعاريف مرتبط،ارزيابي و 

های تعیین شده و احتمال خطرات، مدلهای  بندی خطرات، روش های كمي و كیفي طبقه شناسايي خطرات، روش

 وشهای آماری و فازی و ر AHPهای ريسک و  ها و تکنیک ش مفهومي ارزيابي ريسک، الگوی فرآيند ريسک، رو

2 

 

، معرفي سیستم مديريت HSEای بر  : معرفي كلي سیستم های مديريتي و مقدمهH.S.Eهای مديريت  سیستم

، معرفي OHSAS-ISO 28112ای  ، معرفي سیستم مديريت بهداشتي شغلي حرفهISO 242112محیط زيست

، معرفي HSE-MSبا الزامات  IMSو نحوه تطابق  HSEهای يکپارچه  های مديريت ايمني، معرفي سیستم سیستم

 پیمانکاران HSEمديريت  -HSE، معرفي اصول و الزامات OGPنظیر مدل  HSEانواع الگوهای مديريت 

3 

 

گیری توجهات زيست  : بررسي تاريخچه شکل(E.I.A)مديريت، ارزيابي زيست محیطي و مهندسي محیط زيست 

های شناسايي، مديريت و  ارزيابي اثرات زيست محیطي، روشهای  های مديريت محیط زيست، روش محیطي، روش

های  های شناسايي، مديريت خاك، روش های شناسايي، مديريت، تصفیه و پساب، روش شكاهش آلودگي هوا، رو

 شناسايي، مديريت، پسماند ويژه و خطرناك

2 

 

ط زيست ايران، بررسي قوانین، مروری بر شکل گیری و تاريخچه قوانین و مقررات محی H.S.Eقوانین و مقررات 

ای  گیری و تاريخچه قوانین و مقررات بهداشت حرفه المللي محیط زيست، مروری بر شکل مقررات و معاهدات بین

 های هم كاربردی  و ديگر دستورالعمل  NIOSH, OISHA, OSHAهای  شغلي و ايمني ايران، بررسي دستورالعمل

4 

 

مديريت ايمني آتش نشاني : تعريف و علل حوادث، شناخت مراحل احتراق و مثلث اصول اعالم و اطفاء حريق و 

بندی آتش سوزی ها، شناخت  و انتقال حرارت و گرما، محصوالت حريق، انواع  های اطفاء حريق، طبقه آتش، روش

نشاني،  شهای اعالم حريق، تجهیزات و عالئم ايمني آت سوزی، سیستم انفجار، مخافظت ساختمان در برابر آتش

 های اطفاء حريق دستي و اتوماتیک  سیستم

5 

 

ای و فردی،  های عمراني تاريخچه بهداشت حرفه های اولیه در پروژه کای، فردی، طب كار و كم بهداشت حرفه

بررسي بیماری های شغلي ناشي از كار شامل عضالني، پوستي، تنفسي، كبدی، خوني، سرطاني، كلیوی، عفوني، 

ها و فلزات سنگین، وسايل  شنوايي، انجام كار در محیط سرد و گرم، بررسي اثرات پرتوها، حاللاسترسي، كم 

6 



های حمل بیمار،  حفاظت فردی، اقدامات حیاتي اولیه، جلوگیری از خونريزی و شوك، پانسمان و بانداژ، روش

ن ارگونومیک و مکانیکي، سوختگي، گزش و گاز گرفتگي، عوامل آسیب رسان فیزيکي و شیمیايي، عوامل آسیب رسا

 عوامل آسیب رسان بیولوژيک و رواني 

 

H.S.E اهي حفاری، گودبرداری و خاكريزی، ضوابط محیط كار،  در عملیات و فرآيند: كار در فضای بسته و تونل

سیستم های مجوز كار سرد و گرم، انبارداری، جوشکاری و برشکاری، رانندگي تدافعي و ترافیک، كار با وسايل باالبر 

نظام  23حمل كننده و كار در ارتفاع، كار با حالل راديواكتیو، سنديالست و شات پالست، ايمني در برق، مبحث 

 دسي مهن

7 

 
، تشريح  LOPAهای حفاظتي و متد  تحلیل مخاطرات فرآيندی: لزوم شناسايي مخاطرات در صنعت، تشريح اليه

SIS  ،SIF  62883و آشنايي با استانداردIEC آموزش ،HAZOP آموزش ،SIL  
8 

 

مديريت بحران حوادث، واكنش در شرايط اضطراری و پدافند غیر عامل: تعاريف و اصطالحات مرتبط با مديريت 

بندی حوادث و باليای طبیعي و  ، طبقه IEMS-CENبحران و واكنش در شرايط اضطراری، بررسي مفهوم 

نیتي، اقدامات در قبل، حین و غیرمرتقبه، حوادث تکنولوژيکي، سیاسي، بیوتروريسم، انواع شرايط اضطراری و ام

بعدی بروز شرايط اضطراری و بحران، اهداف و مباني مديريت بحران، انواع مانور و تعیین اثربخشي و مباني پدافند 

 های دستیابي به  اهداف پدافند غیرعامل  غیرعامل، روش

9 

 21 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم 

 22 امتحان نهايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 48
 ها  تحلیل و طراحي سیستم

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 های تحقیق در عملیات تعاريف و آشنايي با مفاهیم، نگرش سیستمي و روش 

 
ها در  تجزيه و تحلیل حساسیت با تأكید بر كاربرد آنهای خطي و قطعي و احتمالي،  سازی: مدل های بهینه مدل

 مديريت ساخت
3 

 2 ريزی پويا های درختي، برنامه ای: حداثر جريان، كوتاهترين مسیر، كوتاهترين شاخه در مدل های شبکه مدل 

 4 های آرماني و كاربرد آن در مديريت ساخت مدل 

 5 توزيعات پیوسته و غیرپیوستهمدل های احتمالي: قوانین اصل در احتماالت  

 6 ها در مديريت ساخت شبکه عصبي و الگوريتم ژنتیکي و كاربرد آن 

 7 كارلو سازی و مونت های شبیه مدل 

 8 گیری  های مختلف تصمیم روش 

 9 گیری  حالت مطمئن، حالت ريسک و حالت بیزين، ارزشیابي موقعیت و تصیم 

 21 گیری در مسائل مديريت ساخت، قراردادها و انتخاب ماشین آالت  های پشتیباني در تصمیم سیستم 

 

 

 

 

 

 



 

 واحد 2

 ساعت 48
 مديريت ريسک پروژه

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 ارايه مفاهیم و تعاريف اولیه ريسک و مديريت ريسک  

 

 فرايندهای مديريت ريسک پروژه: 

نحوه تدوين برنامه مديريت ريسک و ارايه يک نمونه برنامه مديريت ريسک  -ريزی مديريت ريسک پروژه: برنامه

 استفاده شده در يک شركت ايراني

ارايه تکنیکها و راهکارهايي برای  –ساختار شکست ريسک  –انواع روشهای شناسايي ريسک  -شناسايي ريسک:  

 شناسايي موثر ريسکها

ابعاد آنالیز كیفي ريسک )احتمال و شدت اثر ريسک( و نحوه تركیب احتمال و شدت اثر  -آنالیز كیفي ريسک : 

 معرفي انواع روشهای آنالیز كیفي ريسک  -ريسک

ويژگیهای آنالیز  -ای آنالیز كمي ريسک  كاربرده –آنالیز كمي ريسک : معرفي انواع روشهای آنالیز كمي ريسک 

 نکات كلیدی جهت آنالیز موثر ريسکها بصورت كمي  –كمي ريسک 

 -دهي به ريسک انتخاب استراتژی بهینه پاسخ -دهي به ريسک دهي به ريسک : استراتژيهای متداول در پاسخ خپاس

 ارزيابي اثربخشي پاسخها

گزارشات مديريت  -ضرورت و نحوه مستندسازی ريسکها –ابزار متداول جهت كنترل ريسک  -كنترل ريسک:  

 ريسک

3 

 

 تخصیص ريسک و چگونگي انجام آن: 

ريسک در   تخصیص بهینه –چگونگي تخصیص ريسک با استفاده از قرارداد و اسناد و مدارك منضم به آن  -

 قراردادها 

2 

 4 گذاری ريسک  معرفي انواع روشهای قیمت -در مناقضات: گذاری ريسکها  قیمت 

 5 معرفي كاربردهای مختلف فرآيند مديريت ريسک :  



ها با در نظر  ارزيابي اقتصادی پروژه –انتخاب سیستم بهینه اجرای پروژه  –تعیین قیمت پیشنهادی در مناقصه 

 گرفتن ريسکها

 6 مقايسه مزايا و معايب آنهاافزارهای تجاری: مديريت ريسک و  معرفي نرم 

 7 سازی فرآيند مديريت ريسک بر روی چند پروژه واقعي  ارايه نتايج حاصل از پیاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واحد 2

 ساعت 48
  (MIS)های اطالعات مديريت  سیستم

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 های اطالعاتي  های اطالعات و تاريخچه و تکامل سیستم تعاريف سیستم 

 3 های عمراني  های اطالعاتي در مديريت پروژه جايگاه سیستم 

 

های  ها و روش متدولوژی – (SDLC)ها  چرخه عمر توسعه سیستم -های اطالعات :  مايجاد و توسعه سیست

(           DLSS.ELSهای اطالعات پشتیبان مديريت )مالي، بازاريابي،  سیستم -اطالعاتي  های طراحي سیستم

 های اطالعات پشتیبان عملیات )منابع انساني و مراحل ساخت( معرفي انواع سیستم -

2 

 

 های اطالعات در مهندسي عمران: سیستم

سیستم مديريت اطالعات  -سیستم اطالعات مديريت پروژه -(CIMIS)سیستم يکپارچه اطالعات مديريت ساخت  -

  (BIM)ساختمان 

4 

 

 های اطالعات مديريت در مهندسي و مديريت ساخت:  كاربرد سیستم

كاهش  -مديريت چرخه تأمین مالي -پروژه B/Cآنالیز اقتصادی و محاسبه  –ها  ارزيابي مديريت ريسک پروژه -

 زمان و هزينه پروژه 

5 

 

 

 

 

 

 



 

 واحد 2

 ساعت 48
 مديريت منابع انساني 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 تعريف و اهداف مديريت منابع انساني 

 3 ريزی منابع انساني:  برنامه 

 2 بیني نیازهای پروژه پیش - 

 4 ها مسئولیتها و  تعیین نقش – 

 5 تأمین منابع انساني 

 6 برنامه مديريت كاركنان 

 7 روشهای تأمین منابع 

 8 تخصیص كاركنان پروژه 

 9 های كار رشد توسعه تیم 

 21 ها  نظريه روند توسعه تیم 

 22 آموزش كاركنان 

 23 پرورش كاركنان 

 22 بررسي عملرد كاركنان 

 24 تشويق كاركنان  

 25 ها  گیری و حل مشکالت توسط تیم تصمیم 

 26 ها  خالقیت و حل مشکالت توسط تیم 



 27 بررسي روابط سازماني 

 28 ها و اصول اخالقي كاركنان  نگرش، ارزش 

 29 فرهنگ درون سازماني و فرهنگ محیطي  

 31 مديريت ارتباط سازماني 

 32 بررسي نظريه های رهبری 

 33 پروژهاداره )دفتر( مديريت  

 39 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 21 امتحان نهايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واحد 2

 ساعت 48
 مديريت استراتژيک پروژه 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 ماهیت و ارزش مديريت استراتژيک  

 3 ضرورت و بکارگیری مديريت استراتژيک در عصر حاضر  

 2 ابعاد تصمیمات استراتژيک 

 4 تعاريف مديريت استراتژيک  

 5 ريزی تا مديريت استراتژيک ريزی از بودجه تکامل برنامه 

 6 مراحل )فرايند( مديريت استراتژيک 

 7 ريزی و مديريت استراتژيک  مزايای برنامه 

 8 استراتژیتدوين  

 9 انداز و مأموريت )رسالت( سازمان تدوين چشم 

 21 (Core values)و ارزشهای محوری  (Mission)، رسالت سازمان (Vision)انداز  تعريف چشم 

 22 انداز، رسالت و ارزشهای محوری اهمیت چشم 

 23 اهمیت رسالت 

 22 اجزای تشکیل دهنده  

 24 بررسي عوامل خارجي   

 25 دوردست محیط 



 26 محیط عملیاتي 

 27 تجزيه و تحلیل رقابت )الگوی پورتر( 

 28 ( CPMماتريس  &EFEتجزيه و تحلیل صنعت )ماتريس  

 29 پیش بیني محیطي  

 31 بررسي عوامل داخلي  

 32 نیروهای اصلي داخلي  

 33 تصوير نیم رخ موسسه  

 32 ارزش در بررسي عوامل داخلي   استفاده از رويکرد زنجیره 

 IFE 34ماتريس  

 35 های بلندمدت  تدوين هدف 

 36 های بلندمدت  ماهیت هدف 

 37 مديريت غیرمبتني بر هدف 

 38 تجزيه و تحلیل و انتخاب استراتژی  

 39 چارچوبي جامع برای تدوين استراتژی  

 21 های فرهنگي و سیاسي به هنگام انتخاب استراتژی  جنبه 

 22 اجرای استراتژی  

 23 های كسب و كار  مشي ها و خط ای و سیاست های وظیفه عملیاتي كردن استراتژی )اهداف ساالنه، استراتژی 

 22 نهادی كردن استراتژی )ساختار، رهبری، فرهنگ(  

 24 ماهیت ارزيابي استراتژی  

 25 چارچوبي برای ارزيابي استراتژی  

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهايي

 



 واحد 2

 ساعت 48
 های عمراني  داری پروژه مديريت نگه

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 های عمراني داری پروژه نگهاطالعات پايه مديريت  

 3 های عمراني عملیات مربوط به كاركرد پروژه 

 2 های عمراني عملیات مربوط به بازديد و آزمايش پروژه 

 4 های عمراني  عملیات مربوط به نگهداری و تعمیر ادواری و موردی پروژه 

 5 های عمراني عملیات مربوط به حوادث و ايمني پروژه 

 6 های عمراني  ريزی پروژه مربوط به برنامهعملیات  

 7 های عمراني عملیات مربوط به كنترل پروژه 

 8 های عمراني عملیات مربط به آموزش كاركنان پروژه 

 9 های عمراني  امکانات سیستم در پروژه 

 21 های عمراني  داری پروژه های مديريت نگه گزارش 

 22 های عمراني  داری پروژه نگههای مديريت  ارتباط با ساير سیستم 

 23 های عمراني  داری پروژه امنیت و حدود دسترسي در مديريت نگه 

 22 های عمراني داری پروژه بازسازی اطالعات در مديريت نگه 

 

 

 

 



 واحد 3

 ساعت 23
 حقوق ساخت 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 

المللي به منظور  اقتصادی داخلي و بین –اقتصادی: زمینه علمي حقوقي به مقررات و سیاستهای مالي  -حقوق مالي

ارتقای سطح آمادگي آنان برای پاسخگويي به نیازهای علمي و اجرائي همگام با تحوالت علمي روز و اداره امور 

 باشد. های مرتبط مي دستگاه

2 

 

تر بر حوزه اقتصادی قوانین و مقررات كه در  حقوق اقتصادی : حقوق اقتصادی بر دو محور تأكید دارد: تأكید بیش

تر و تنگاتنگ دارند مورد بررسي و  های اقتصادی و بازرگاني ارتباط بیش اين گرايش قوانین و مقرراتي كه با حوزه

های صنعتي، حقوق نفت، حقوق ساخت و ساز  حقوق بیمه، حقوق مالکیتها  گیرند از جمله اين حوزه تحلیل قرار مي

و ... است. تحلیل و تجزيه اقتصادی قوانین كه در گزارشات حقوق اقتصادی، قوانین و مقررات از منظر اقتصادی 

را در  كند كه قوانین دانان كمک مي گذار و حقوق شوند. تشخیص مباني و آثار اقتصادی قوانین به قانون بررسي مي

 راستای بهبود وضعیت اقتصادی تصويب يا اصالح يا تفسیر كنند.

3 

 2 المللي  حقوق تجاری اقتصادی بین 

 

الملل: با رشد امکانات ارتباطي بین جوامع مختلف، روابط بازرگاني از مرزهای كشورها فراتر رفته و  حقوق تجارت بین

المللي به دلیل دخالت  عنصر خارجي، قواعد حاكم بر  بازرگاني بینالمللي پیدا كرده است. در روابط  های بین جنبه

كند. حقوق تجارت  رابطه و نظام حقوقي حل و فصل اختالفات ناشي از آن، با روابط تجاری داخلي تفاوت پیدا مي

حاكم ی حل و فصل اختالفات ناشي از آن  كند كه بر روابط تجاری فرامرزی و شیوه الملل از قواعدی بحث مي بین

ی: قراردادهای تجاری بین المللي، داوری تجاری  بندی كلي مباحث مطرح در اين رشته به سه حوزه یماست. در تقس

 بندی است.  المللي قابل تقسیم المللي و ورشکستگي بین بین

4 

 5 حقوق محیط زيست  

 6 حقوق مالکیت فکری 

 7 الملل حقوق بین 

 8 حقوق خصوصي 

 9 حقوق عمومي  

 21 حقوق تجارت الکترونیکي  



 واحد

 ساعت 48
 اقتصاد مهندسي پیشرفته 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 
ها قبل و بعد از مالیات و  اقتصادی پروژهها مقايسه  بازنگری اصول و مباني اقتصاد مهندسي، شامل شناخت تکنیک

 ها، اصول رابطه پول و زمان  ها و پروژه های اقتصادی، مقايسه گزينه آنالیز تعويض و استهالك، اصول ارزيابي
2 

 3 ريزی رياضي صفر و يک  های سازگار با استفاده از برنامه ترين پروژه از بین پروژه انتخاب مقرون به صرفه 

 
ها، آنالیز حساسیت و  ريزی اهداف در انتخاب پروژه هريزی خطي و برنام های رياضي شامل برنامه برنامهنقش ديگر 

 ها  سر طرح های مربوطه و نقطه سربه تحلیل
2 

 

ها تحت شرايط عدم اطمینان شامل محاسبه امید رياضي واريانس و تعیین احتمال وقوع موفقیت در  بررسي پروژه

ها و  ها تحت شرايط عدم اطمینان شامل درخت تصمیم، و تئوری بازی های ديگر بررسي طرح ها، مدل انجام پروژه

 گیری بي )بیز(  تئوری مطلوبیت تئوری تصمیم

4 

 
بیني نرخ تورم، اثر تورم روی درآمد خالص بعد و قبل از مالیات اثر تورم روی درآمد ناالص و  تورم شامل علل و پیش

 تعیین درصد 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واحد 2

 ساعت 48
 مصالح ساخت پیشرفته

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 
ها و  های حاوی مواد افزودني معدني شامل پوزواالن های پرتلند، سیمان بررسي خواص، تركیبات انواع سیمان

 كم های با قلیايي سیمان
2 

 3 های عمراني  بررسي خواص انواع پلیمرها و محصوالت پلیمری و كاربرد آنها در پروژه 

 2 ها در ايران و جهان و كاربرد آنها  آشنايي با انواع الیاف 

 4 ها های تعمیری مانند پايه سیماني و اصالح شده با پلیمر رزين انواع مالت 

 5 های جداول، بلوكهای گچي اهي ساختماني، بلوك بلوكساخته مانند  آشنايي با قطعات پیش 

 6 سازی مانند قیر و آسفالت بررسي مصالح و مواد راه 

 7 های پلیمری و مواد اصالح كننده لزجت بتن  كننده آشنايي با مواد جديد افزودني شیمیايي مانند فوق روان 

 8 مصالح نانويي، مصالح كامپوزيتي  

 9 انتخاب مواد و مصالح بر اساس شرايط اقلیمي و محیطي  

 21 تولید مصالح بر اساس توسعه پايدار 

 22 ساخته سبک  های جديد در دنیا شامل اندودهای ديوارها، آجرهای جديد، قطعات پیش بررسي انواع مواد و روش 

 
ها و  گیری در كارخانه نمودارهای كنترل، روش نمونهها، شامل  مديريت كنترل كیفیت در تولید مصالح در كارخانه

 مقررات مربوط به كنترل كیفیت و تايیديه فني 
23 

 

 

 



 واحد 3

 ساعت 23
 توسعه پايدار در ساخت و ساز 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 مفهوم توسعه پايدار و پیشرفت پايدارآشنايي با  

 3 های اصلي اقتصادی، اجتماعي و زيست محیطي  های زير ساخت در گروه های كلیدی برای پايداری پروژه شاخص 

 2 های پايدار در كشورمان های كلیدی پروژه بررسي و انتخاب شاخص 

 4 توسعه پايدار در مراحل مختلف پروژه از طراحي تا ساخت 

 5 های پايدار  عمر مفید سازه 

 6 های پايدار  بررسي و شناسايي مصالح و روش ساخت در پروژه 

 7 استفاده بهینه از منابع 

 8 مسئولیت ذينفعان پروژه در پايداری 

 9 گذاری پايداری در ساخت سیستم نرخ 

 21 نقش فرهنگ در توسعه پايدار 

 22 پايدارارتباط كنترل كیفیت جامع در توسعه  

 23 استفاده از منابع انساني محلي 

 22 های پايدار كاربرد ساخت ناب در پروژه 

 24 زني( در توسعه پايدار كاربرد مبناگذاری )محک  

 25 ها با مصالح بادوام ساخت سازه 

 26 استفاده از مصالح محلي با كمترين ريسک سالمتي  

 27 استفاده از ضايعات در ساخت مصالح 



 28 در تولید سیمان 2Coبرای كاهش   استفاده از پوزوالن ها در بتن 

 29 ها در توسعه پايدار ريسک 

 31 نوآوری و خالقیت در توسعه پايدار 

 32 ها در پايداری ارتباط مديريت و رهبری پروژه 

 ISO 21929 33های توسعه پايدار ماند  نامه آشنايي با استانداردها و آيین 

 32 جوئي انرژی در ساخت  صرفه 

 34 مديريت ارتباطات در پروژه های پايدار 

 35 آموزش كاركنان و سهیم شدن در توسعه پايدار 

 36 ها  هزينه و بودجه پروژه 

 37 آلودگي زيست محیطي  

 38 اثر بوم شناختي  

 39 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 21 امتحان نهايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 48
 های خاص  فناوری بتن

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 ای بر پیشرفتها در تکنولوژی بتن مقدمه 

 
دهنده، طرح اختالط، خواص فیزيکي، مکانیکي و دوام آنها  های با عملکرد باال(: مصالح تشکیل های توانمند )بتن بتن

 در محیطهای مختلف، كاربردها 
3 

 2 : مصالح تشکیل دهنده .. (UHPC)های فوق توانمند  بتن 

 
های پلیمری : مصالح تشکیل دهنده، خواص پلیمرهای مصرفي، طرح اختالط، خواص فیزيکي، مکانیکي و دوام  بتن

 مختلف، كاربردهاآنها در محیطهای 
4 

 
دهنده، خاص الیاف مختلف، طرح اختالط، خواص فیزيکي، مکانیکي و دوام آنها در  های الیافي: مصالح تشکیل بتن

 محیطهای مختلف، كاربردها 
5 

 
كننده، طرح اختالط، خواص فیزيکي،  دهنده، مکانیزم تأثیر مواد فوق روان های خود تراكم : مصالح تشکیل بتن

 مکانیکي و دوام آنها در محیطهای مختلف، كاربردها 
6 

 

،  های دارای پوزوالنهای طبیعي و مصنوعي: مصالح تشکیل دهنده نظیر پوزوالنهای طبیعي و مصنوعي )سرباره بتن

ی سیلیس، خاكستر پوسته برنج و متاكالوئن(، طرح اختالط، خواص فیزيکي، مکانیکي و دوام  خاكستر بادی، دوده

 آنها در محیطهای خورنده، كاربردها 

7 

 
های مقاوم در  های مقاوم در برابر سايش، بتن های غلطکي، بتن های گوگردی، بتن های خاص نظیر بتن ساير بتن

 های سیمان پرتلند آهکي  بندان، بتن برابر يخ
8 

 9 های ژئوپلیمری خواص و كاربرد بتن های ساخته شده با سیمان 

 21 های ساخته شده با مواد نانوئي خواص و كاربرد بتن 

 

 

 



 

 

 واحد 2

 ساعت 48
 آالت ساخت  مديريت ماشین

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 االت و مديريت آنها تاريخچه استفاده از ماشین 

 3 آالت ساخت و ساز انواع ماشین 

 2 آالت برحسب عملکرد آنها بندی ماشین طبقه 

 4 آالت برحسب عملیات آناه  بندی ماشین طبقه 

 5 آالت ساخت و ساز  معیارهای انتخاب ماشین 

 6 آالت و جرخه حیات آنهااقتصاد ماشین  

 7 آالت های ماشین تحلیل در هزينه 

 

بندی  گذاری، تعیین اهداف اصلي، رتبه آالت: روش متداول ديکسون، آنالیز سرمايه های مختلف در تهیه ماشین روش

بهترين گزينه، ارزيابي ارزيابي مسائل مالي و اقتصاد، استانداردها، انتخاب  ها، ها، ارزيابي گزينه اهداف، تعیین گزينه

 ها، طرح جايگزين نهايي گزينه

8 

 9 های عملیاتي های مالکیت، هزينه آالت برحسب ساعت: هزينه تجزيه و تحلیل بهای بکارگیری ماشین 

 

برداری، عمر  های استهالك و سود سرمايه: عوامل استهالك، عوامل تعیین هزينه استهالك، عمر بهره هزينه

حداقل هزينه، روش حداكثر سود، روش حد تغییر، ساعت كاركرد ماشین، قیت تمام شده ماشین، اقتصادی، روش 

 ارزيابي اسقاط، ماشین، استهالك سرمايه

21 

 22 آالت خاكبرداری: فرايند خاكبرداری، مديريت خاكبرداری ماشین 

 23 سختي، تحت  بار فشاری، تحت وزن  ها و مصالح در خاكبرداری: تحت اندازه انواع خاك 



 22 تغییرات حجمي خاكها 

 24 آالت ساخت و ساز هزينه بیمه ماشین  

 25 های سرويس و نگهداری  آالت ساخت و ساز و هزينه هزينه تعمیرات ماشین 

 26 هزينه سوخت، الستیک و راننده  

 27 آالت و تجهیزات ساخت و ساز  مديريت يکپارچه ماشین 

 28 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم 

 29 امتحان نهايي  

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 48
 های ساخت پیشرفته  روش

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 ها و قطعات خاص بتن های اجرايي سازه روش 

 3 های فوالدی خاص های اجرايي سازه روش 

 2 های معمولي و هوای فشرده های اجرا خاص با صندوقه روش 

 4 های سخت گودبرداری در زمین 

 5 تثبیت خاك 

 6 سدهای خاكي 

 7 های زيرزمیني  سازه 

 8 ها  آوری تخريب سازه فن 

 9 عاملپدافند غیر  

 21 های بلندمرتبه بتني و فوالدی بررسي ساخت سازه 

 22 های بندری و زيرآبي سازه 

 23 ها  ساخت پل 

 22 تنیده قطعات پیش 

 24 كننده کهای خن برج  

 25 های كابلي سازه 

 26 های چادری سازه 



 واحد 2

 ساعت 48
 ها  تعمیر و تقويت سازه

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 امتحان آخر ترم –تکالیف  -معرفي موضوع -معرفي سرفصل عناوين درس 

 3 افزايش حاشیه ايمني توسط تقويت -فروپايگي يا كاهش حاشیه ايمني -ها علل نیاز به تقويت سازه 

 2 فروپايگي در ساختمانشناخت و تحلیل عالئم  

 4 خطاها -ادامه شناخت و تحلیل عالئم فروپايگي در ساختمان 

 5 ها و مراحل بررسي آسیب پذيری ساختمانها متدولوژی مطالعات، آزمايش 

 6 تفکیک بهسازی ساختمان به بهسازی و تقويت اجزا و بهسازی و تقويت سیستم  

 7 شروع بهسازی فونداسیون  -روش كاشت آرماتور و پیچ و ارائه مثال –بهسازی اعضا و اجزاء  

 8 ی فونداسیون  بهسازی سازه -بهسازی خاك فونداسیون -ادامه بهسازی فونداسیون 

 9 ( FRPها )افزايش ضخامت، نیمرخ ورق فوالدی،  بهسازی و تقويت دال 

 21 (FRPبهسازی و تقويت تیرهای بتن آرمه )روكش بتني، قفس فوالدی،  

 22 (FRPبهسازی و تقويت ستونهای بتن آرمه )واكنش بتني، قفس فوالدی،  

 23 بهسازی و تقويت تیرها و ستونهای فوالدی )ورق تقويتي، روكش بتني كامپوزيت( 

 22 آرمه و اتصاالت فوالدی بهسازی و تقويت اتصاالت بتن 

 24 افزايش میرايي –كاهش تقاضا، كاهش جرم  -افزايش سختي و مقاومت جانبي -بهسازی سیستم  

 25 ه ای ای بر بهسازی لرز مقدمه -بهسازی سیستم 

 26 ای  ای بر بهسازی لرزه مقدمه -بهسازی سیستم 

 27 های بتني بخش دوم: تعمیر سازه 



 28 آسیب ديدگي و خرابیهای سازههای بتني، مکانیزم، انواع  

 29 های آسیب ديده  روشهای ارزيابي سازه 

 

 كاربرد روشهای غیرمخرب در تشخیص و میزان خرابي سازه های بتني 

 

31 

 32 معیارهای انتخاب مصالح تعمیری و بررسي سازگاری آنها با بتن پايه 

 33 مواد پايه سیماني، پايه پلیمری و پايه سیماني اصالح شده با پلیمرانواع مواد تعمیری شامل  

 32 كاری  مواد و مصالح تعمیراتي برای وصله 

 34 خواص و انواع مصالح برای پوششها و روكشها  

 
سازی بستر كار، اجرای  مراحل مختلف تعمیر اجزاء بتن مسلح خورده شده شامل برداشت قسمت های معیوب، آماده

 مالت يا بتن تعمیراتي، عمل اوری 
35 

 36 ی پیش آكنده  پاشي، سنگدانه های بتني نظیر بتن های مختلف تعمیر سازه روش 

 37 های بتني نظیر محافظت كاتدی روشهای مختلف حفاظت سازه 

 38 های نوين كلرزدايي، قلیايي نمودن مجدد  روش 

 39 نکات مهممرور كلي درس و ذكر 

 21 امتحان نهايي

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 48
 تحقیق در عملیات 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 اصطالحات و كلیات درس تحقیق در عملیات 

 3 روش ترسیمي 

 2 روش سیمپلکس 

 4 همتايي(  -مزدوج -روش سیمپلکس ثانويه )دوگان 

 5 سیمپلکس تجديدنظر شده و تحلیل حساسیت  

 6 مدل حمل و نقل  

 7 مدل تخصیص  

 8 مدل شبکه 

 9 ريزی خطي با عدد صحیح برنامه 

 21  2و 1ريزی  برنامه 

 22 ريزی غیرخطي  هبرنام 

 23 ريزی آرماني، متغیرهای حددار و ...( بازيها، برنامهريزی پويا، تئوری  مباحث متفرقه )برنامه 

 22 بهینگي در درس تحقیق در عملیات  

 24 ريزی خطي مباني رياضي برنامه  

 25 ريزی خطي  تحلیل حساسیت در برنامه 

 26 ريزی پارامتری  برنامه 

 27 ريزی عدد صحیح آشنايي با مفهوم برنامه 



 واحد 3

 ساعت 23
 تحلیل قابلیت اعتماد 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 معرفي اجمالي دانش مهندسي قابلیت اطمینان )پاياني( 

 3 بیان جايگاه مهندسي قابلیت اطمینان در چارچوب موضوعات نگهداری و تعمیرات 

 2 معرفي منابع و كتابهای مرجع در زمینه پايايي )مهندسي قابلیت اطمینان( 

 
 -توابع مخاطره -های احتمال توزيع -های پايايي شاخص -اصول احتماالت –مفاهیم اصلي در تئوری پايايي 

 های برآورد پارامترها  روش
4 

 
سازی شکست برآورد  های احتمالي در مدل توزيعمعرفي  -های پايايي آوری داده ای بر قابلیت اطمینان، جمع مقدمه

 پايايي
5 

 
و آمادگي  (Maintability)، قابلیت تعمیرپذيری (Availibility)پذيری  ، دسترس(Reliability)قابلیت اطمینان 

(Reafiness) 
6 

 7 با استفاده از توزيع احتمال نمايي، نرمال و وايبل و حل چند مثال  tمحاسبات احتمال خرابي در زمان  

 8 سری و تركیبي  -مازی و موازی -های سری محاسبات پاياني سیستم: سیستم 

 
 SHORT-TERM)برداری  های بهره محاسبه زمان بهینه تعويض پیشگیرانه قطعات با توجه به هزينه

Deterministic) 
9 

 
 Constant interval Replacement)محاسبه زمان بهینه تعويض پیشگیرانه با توجه به سیاست دوره ثابت 

Policy) 
21 

 22 (Age- based Replacement Policy)محاسبه زمان بهینه تعويض پیشگیرانه مبتني بر عمر  

 23 محاسبه زمان بهینه تعويض پیشگیرانه با استفاده از سوابق خرابي به كمک تابع احتمال خرابي وايبل  

 
Use of “Glassers Graphs” to Estabilish Optimal Preventive REPLACEMENT INTERVAL 

AND aGE 
22 

 24 هروتن( -قابلیت دسترسي )مدل موبری های تجهیزات كنترلي )حفاظتي( با استفاده از محاسبه زمان بهینه بازرسي  



 Reliasoft 25افزار  در محاسبات مهندسي قابلیت اطمینان، معرفي نرم  ORESTافزار  كاربرد نرم 

 26 ها و ارائه مثال و مطالعه موردی  اجرای قدم به قدم روش 

 27 بررسي چالشهای پیش رو در محاسبه و بکارگیری پايايي و قابلیت اطمینان در ايران  

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  واحد  2

 ساعت 48
 محاسبات نرم 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 ای بر مفهوم محاسبه و اراده دقیق مفهوم الگوريتم مقدمه 

 3 از محاسبات دقیق در چارچوب دينامیکي گسسته  تفکیک محاسبات نرم 

 
سازی  ها به صورت نرم و مدل بندی داده های نرم، يادگیری و ارتباط آن با طبقه بندی: جستجوی نرم، داده اراده دسته

 نرم
2 

 4 سازی كالسیک و الگوريتم جستجو ای بر بهینه  مقدمه 

 5 ای بر نظريه زنجیرهای ماركوف مستقل از وابسته به زمان مقدمه 

 6 ها  و تحلیل نظريه آن SAالگوريتم  

 GA 7الگوريتم  

 8 ها  های تکاملي و انواع مختلف آن الگوريتم 

 9 های تکامل تركیبي  مالگوريت 

 21 های تکاملي و جستجي هوشمند ها در تحلیل الگوريتم های تركیبات و كاربرد آن گستره 

 22 ها  مجموعه فازی و عملیات پايه بر روی آن 

 23 ها  اصول تفکیک و گسترش آن 

 22 روابط فازی 

 24 های فازی اندازه  

 25 محاسبات فازی و بهینه سازی 

 26 استنتاج فازی 



 27 ها بندی داده يادگیری و ارتباط آن با طبقه ای بر مفهوم مقدمه 

 28 ها بندی داده های مختلف طبقه ای بر روش مقدمه 

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 3

 ساعت 23
 های مدل كردن ساخت  روش

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 2 های مدل كردن آشنايي با روش 

 3 سازی آشنايي با مراحل ساخت در مدل 

 BIM 2آشنايي با  

 BMS 4آشنايي با  

 5 های جامع ساخت آشنايي با مدل 

 6 سازی مقاطع هبررسي نتايج خروجي و بهین 

 LEEDS 7آشنايي با استانداردهای انرژی  

 8 آشنايي با معماری پايدار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واحد  2

 ساعت 48
 رياضیات عالي مهندسي 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهايي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي

 

 سرفصل:

 رديف مباحث تعداد جلسات

 
يادآوری از معادالت ديفرانسیل معمولي، حل معادالت به كمک بسط توالي و مروری بر مفاهیم بسط برحسب توابع 

 متعامد و كاربرد در حل معادالت 
2 

 
ای در سیستم مختصات مختلف  كاربرد روش مجزاسازی متغییر جهت حل معادالت ديفرانسیل با مشتقات پاره

 الخط  منحني
3 

 
های و استفاده از  و كاربرد آن در حل مسائل معادله ديفرانسیل با مشتقات پاره  های انتگرال مفاهیم تبديلآشنايي با 

 های معکوس انتگرالي قضیه مانده در برآورد تبديل
2 

 4 هارمونیک با استفاده از كاربرد نگاشت همديس  در حل معادالت هارمونیک و بي Zكاربرد تبديل  

 5 كاربرد آن در مسائل هندسي آنالیز تانسورها و 

 
زيتز  -های وزني و روش رايلي الگرانژ، كاربرد قضیه مانده -آشنايي با حساب تغییرات شامل مفهوم تابع، معادله اولر

 در حل معادالت ديفرانسیل به صورت تبديل به معادالت جبری در حوزه با مرز 
6 

 


