
 دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیکقابل توجه 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

تعداد  نام درس
 واحد

 نام مدرس شماره درس اجباري/اختیاري

 دکتر لطیفی 8102295 اجباري 3 مکانیک خاك پیشرفته
 فاخر دکتر 8102083 اجباري 3 پی سازي پیشرفته

مکانیک محیط هاي پیوسته و 
 پالستیسیته در خاك

 دکتر میرقاسمی 8102434 اجباري 3

طرح و اجراي تونل و فضاهاي زیر 
 زمینی

 دکتر پالسی 8102061 اختیاري 2

 دکتر رفیعی 8102479 اختیاري 2 ریاضیات پیشرفته 
 دکتر گتمیري 8102419 اختیاري 2 روش هاي عددي در مکانیک خاك

 دکتر بهنیا 8102458 اختیاري 2 بهسازي زمین
 

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 14و حداکثر  8حداقل تعداد واحد ها  •
از آنجایی که درس ها در گرایش ژئوتکنیک تنها یکبار در سال ارائه می شود، توصیه می شود دروس  •

 اجباري اخذ شوند.
ا . مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد راهنمحتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •

براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت پیدا نمی 
 کند.

 

 

 سرپرست گرایش مکانیک خاك و پی

 



 ژئوتکنیکگرایش  ريدکتقابل توجه دانشجویان 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98سال تحصیلی  اولدروس ارائه شده در نیمسال 

تعداد  نام درس
 واحد

 نام مدرس شماره درس

 دکتر فاخر 8102159 3 در ژئوتکنیکروشهاي پژوهش 
دکتر  -دکتر لطیفی  8102512 3 مکانیک خاکهاي غیر اشباع

 گتمیري
 فرزانهدکتر  8102360 3 تحلیل حدي 

دکتر  –دکتر میرقاسمی  8102162 3 ژئوتکنیکروش هاي عددي در 
 رفیعی

 

 زیر توجه شود: تدر موقع ثبت نام به نکا

 می باشد. 9و حداکثر  6حداقل تعداد واحد ها  •

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت راهنما براي 

 پیدا نمی کند.

 

 

 سرپرست گرایش مکانیک خاك و پی

 

 

 

 

 



 راه و ترابريگرایش  کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

نوع 
 درس

تعداد  شماره درس نام درس
 واحد

س 
درو

اصلی
 

 3 8102057 شهري حمل و نقل يزیبرنامه ر

 3 8102149 2روسازي

 3 8102168 راه پیشرفتهطرح هندسی 

د
س اختیاري

رو
 

 3 8102649 تکنولوژي و مواد روسازي

 3 8102701 شهري حمل و نقلبرنامه ریزي در  يمدل ساز
 3 8102061 و فضاهاي زیرزمینی تونلو اجراي  یحاطر

 3 8102700 تئوري جریان ترافیک
 3 8102160 بهینه سازي غیرخطی

 

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 14و حداکثر  8حداقل تعداد واحد ها  •

ستاد گرایش (یا ا. مادامیکه سرپرست حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 

 



 راه و ترابريگرایش  دکتريقابل توجه دانشجویان 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

شماره  نام درس نوع درس
 درس

تعداد 
 واحد

س 
درو

ی 
اصل

و 
اختیاري

 
 

 3 8102701 شهري حمل و نقلبرنامه ریزي در  يمدل ساز
 3 8102700 تئوري جریان ترافیک
 3 8102160 بهینه سازي غیرخطی

عالوه بر دروس این جدول، دروس کارشناسی ارشد نیز با تائید سرپرست  تبصره:
 .گرایش بعنوان درس جبرانی یا اختیاري قابل اخذ است

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 9و حداکثر  6حداقل تعداد واحد ها  •

 میکه سرپرست گرایش (یا استاد. ماداحتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

 



 دریاییگرایش  کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98اول سال تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال 

شماره  نام درس نوع درس
 درس

تعداد 
 واحد

س 
درو

اصلی
 

 

 3 8102370 مبانی هیدرولیک دریا
 3 8102402 دینامیک سازه هاي دریایی

  دو یکی از روشهاي عددي در مهندسی دریا
 سدر

8102377 3 
 3 8102151 محدود ءاجزاروش 

س اختیاري
درو

 
 

 3 8102364 ژئوتکنیک دریایی
 3 8102526 مباحث پیشرفته در هیدرولیک دریا

 3 8102033 خطوط لوله دریاییمهندسی 

 

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 14و حداکثر  8حداقل تعداد واحد ها  •

اد سرپرست گرایش (یا است. مادامیکه حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

 



 دریاییگرایش  دکتريقابل توجه دانشجویان 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

تعداد  شماره درس نام درس نوع درس
 واحد

س 
درو

ی 
اصل

و 
اختیاري

 
 

 3 8102453 مبانی رفتاري سازه هاي خاص دریایی

 3 8102165 يدکتر یعال اتیاضیر

عالوه بر دروس این جدول، دروس کارشناسی ارشد نیز با تائید سرپرست  تبصره:
 .گرایش بعنوان درس جبرانی یا اختیاري قابل اخذ است

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 9و حداکثر  6حداقل تعداد واحد ها  •

مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد . حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

 

 



 زلزلهگرایش  کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98اول سال تحصیلی  دروس ارائه شده در نیمسال

 نوع
 درس

شماره  نام درس
 درس

تعداد 
 واحد

س اصلی
درو

 3 8102129 دینامیک خاك 
 3 8102281 دینامیک سازه ها

یکی از دو  االستودینامیک
 درس

8102502 3 
 3 8102524 ارزیابی و بهسازي لرزه اي ساختمان

س اختیاري
درو

 3 8102166 مهندسیریاضیات عالی  
 3 8102516 روشهاي عددي در مهندسی زلزله

 طراحی و ارزیابی لرزه اي پلهاي راه و راه آهن
 (مباحث ویژه)

8102432 3 

 3 8102531 مهندسی زلزله شریانهاي حیاتی
 

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 14و حداکثر  8حداقل تعداد واحد ها  •

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

 



 زلزلهگرایش  دکتريقابل توجه دانشجویان 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

 گرایش
 

نوع 
 درس

شماره  نام درس
 درس

تعداد 
 واحد

ی 
ش مهندس

گرای
زلزله

 

س اصلی
درو

 3 8102165 يدکتر یعال اتیاضیر 

عالوه بر دروس این جدول، دروس کارشناسی ارشد نیز با تائید سرپرست  تبصره:
 .گرایش بعنوان درس جبرانی یا اختیاري قابل اخذ است

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 9و حداکثر  6حداقل تعداد واحد ها  •

 میکه سرپرست گرایش (یا استاد. ماداحتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

 

 



 سازهگرایش  کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98سال تحصیلی دروس ارائه شده در نیمسال اول 

نوع 
 درس

تعداد  شماره درس نام درس
 واحد

س اصلی
درو

 3 8102166 ریاضیات عالی مهندسی 
 3 8102281 ها دینامیک سازه

 3 8102111 تئوري ارتجاعی
 3 8102151 روش اجزاء محدود

س 
درو

اختیاري
 

 

 3 8102107 تکنولوژي عالی بتن
 3 8102508 کامپوزیتها پلی کاربرد

 3 8102462 سازه هاي صنعتی
 3 8102466 بتن پیش تنیده

 طراحی و ارزیابی پلهاي راه و راه آهن
 (مباحث ویژه)

8102432 3 

 3 8102524 زلزله برابر در ساختمان بهسازي و ارزیابی
 3 8102116 تئوري پالستیسیته

 3 8102010 اجزاء محدود غیر خطی
 3 8102043 پیشرفتهبتن 

 

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 14و حداکثر  8حداقل تعداد واحد ها  •

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را 

 پیدا نمی کند.

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران



 سازهگرایش  دکتريقابل توجه دانشجویان 
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

تعداد  شماره درس نام درس نوع درس
 واحد

س 
درو

ی 
اصل

و 
اختیاري

 
 

 3 8102165 يدکتر یعال اتیاضیر
 3 8102550 مقیاسی چند تحلیل روشهاي

 3 8102502 االستودینامیک
 3 8102415 مکانیک تماس

عالوه بر دروس این جدول، دروس کارشناسی ارشد نیز با تائید سرپرست  تبصره:
 .گرایش بعنوان درس جبرانی یا اختیاري قابل اخذ است

 توجه شود:در موقع ثبت نام به نکات زیر 

 می باشد. 9و حداکثر  6حداقل تعداد واحد ها  •

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

 

 



 و دکتري  کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان 

 گرایش محیط زیست
 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

نوع 
 درس

شماره  نام درس
 درس

تعداد 
 واحد

س 
درو

اصلی
 

 

 3 8102102 ها ی انتقال و انتشار و مدل سازي آالیندهمبان
 3 8102101 آب و فاضالب هیتصف یاصول مهندس

 3 8102106 ستیز طیمح تیریو مد داریتوسعه پا
 3 8102113 هوا یآلودگ یاصول مهندس

 3 8102645 مدیریت پسمانداصول مهندسی و 

س اختیاري
درو

 
 

 I 8102123 3 تحلیل و مدیریت سیستم هاي منابع آب
 3 8102150 قطعیت و اطمینان پذیريتحلیل ریسک عدم 

 3 8102127 کیدروانفورماتیه
 3 8102393 شرفتهیپ يدرولوژیه

 3 8102351 هیدرولیک پیشرفته
 

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

، و براي دانشجویان دکتري  14و حداکثر  8براي دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل تعداد واحد ها  •
 می باشد. 9و حداکثر  6تعداد واحد ها حداقل 

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 شکده مهندسی عمرانتحصیالت تکمیلی دان

 



 و دکتري  کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان 

 آب و سازه هاي هیدرولیکیگرایش 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

نوع 
 درس

تعداد  شماره درس نام درس
 واحد

س 
درو

اصلی
 

 3 8102351 هیدرولیک پیشرفته
 3 8102552 یآب يسازه ها یکیدرولیه یطراح

 3 8102355 هیدرولیک محاسباتی
 3 8102151 روش اجزاء محدود

 3 8102334 هیدرودینامیک
 3 8102305 مکانیک محیطهاي پیوسته

س اختیاري
درو

 

 3 8102107 بتن یعال يتکنولوژ
 3 8102166 یمهندس یعال اتیاضیر

 3 8102124 آب هاي زیرزمینی پیشرفته

 

 موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:در 

، و براي دانشجویان دکتري  14و حداکثر  8براي دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل تعداد واحد ها  •
 می باشد. 9و حداکثر  6حداقل تعداد واحد ها 

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 



   کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان 

 مهندسی و مدیریت ساختگرایش 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

نوع 
 درس

تعداد  شماره درس نام درس
 واحد

س 
درو

اصلی
 

 

 3 8102134 مدیریت و مقررات پیمان
 3 8102135 روشهاي ساخت

 3 8102107 تکنولوژي عالی بتن

س اختیاري
درو

 
 

 3 8102497 شرفتهیپ یاقتصاد مهندس
 3 8102551 ارزش یمهندس

 3 8102428 محاسبات نرم
 3 8102221 کردن ساخت مدل يروشها

 

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 14و حداکثر  8حداقل تعداد واحد ها  •

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما 

 پیدا نمی کند.

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

 



 مهندسی و مدیریت ساختگرایش  دکتريقابل توجه دانشجویان 

 

 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

تعداد  درسشماره  نام درس نوع درس
 واحد

س 
درو

ی 
اصل

و اختیاري
 

 

 3 8102165 يدکتر یعال اتیاضیر

عالوه بر دروس این جدول، دروس کارشناسی ارشد نیز با تائید سرپرست  تبصره:
 .گرایش بعنوان درس جبرانی یا اختیاري قابل اخذ است

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 می باشد. 9و حداکثر  6حداقل تعداد واحد ها  •

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 پیدا نمی کند.

 

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 



 و دکتري  کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان 

 بمهندسی و مدیریت منابع آگرایش 
 به شرح زیر می باشد: 97-98دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 

شماره  نام درس نوع درس
 درس

تعداد 
 واحد

س اصلی
درو

 
 

 3 8102393 هیدرولوژي پیشرفته
 I 8102123 3 تحلیل و مدیریت سیستم هاي منابع آب

 3 8102124 آب هاي زیرزمینی پیشرفته

 3 8102127 هیدروانفورماتیک

س اختیاري
درو

 
 

 3 8102106 ستیز طیمح تیریو مد داریتوسعه پا
 3 8102355 یمحاسبات کیدرولیه

 3 8102351 پیشرفته کیدرولیه
 3 8102334 هیدرودینامیک
 3 8102394 مهندسی رسوب

 3 8102102 انتشار و مدل سازي آالینده هامبانی انتقال و 
 3 8102101 آب و فاضالب هیتصف یاصول مهندس

 3 8102150 تحلیل ریسک عدم قطعیت و اطمینان پذیري
 

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

، و براي دانشجویان دکتري  14و حداکثر  8براي دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل تعداد واحد ها  •
 می باشد. 9و حداکثر  6حداقل تعداد واحد ها 

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
راهنما براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت 

 دا نمی کند.پی

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 


