
 97-98-2گرایش راه و ترابري برنامه درسی تحصیالت تکمیلی 
 تعداد واحد شماره درس نام درس نوع درس

 اصلی
 3 8102654 شرفتهیپ کیتراف یمهندس

 2 8102208 ناریسم

 اختیاري

 3 8102655 مدیریت و تعمیر و نگهداري راه
 3 8102685 حمل و نقل هوایی

 3 8102245 اقتصاد سنجی
 3 8102430 راه کیژئوتکن

 3 8102227 هاطرح فرودگاه
 1 8102540 شرفتهیپ يروساز مایشگاهآز

 3 8102662 کیتراف یمنیا
 دروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرست گرایش، از جدول فوق اخذ نمایند. باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 شود: در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه

 :تعداد واحد هاو حداکثر حداقل  •
 می باشد.واحد) 9و حداکثر 6حداقل واحد) و (دکتري 14و حداکثر 8(کارشناسی ارشد حداقل 

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

 

 
 

 
 

 



 97-98-2گرایش ژئوتکنیکبرنامه درسی تحصیالت تکمیلی 
 تعداد واحد شماره درس نام درس نوع درس

 اصلی
 3 8102129 دینامیک خاك

 2 8102208 سمینار

 اختیاري

 2 8102451 یمحل قاتیتحق
 2 8102425 ستیز طیو مح کیژئوتکن

 2 8102455 شرفتهیخاك پ شگاهیآزما
 2 8102202 یخاک يسدها

 2 8102299 مکانیک سنگ
 3 8102446 اندازه گیري و رفتارسنجی در ژئوتکنیک

 3 8102357 متخلخل يها طیمح کیمکان
 3 8102372 يلرزه ا کیژئوتکن

 3 8102503 کیدر ژئوتکن یبرجا و رفتار سنج يآزمونها
 3 8102593 مدل سازي رفتار خاك

 ت گرایش، از جدول فوق اخذ نماینددروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرس باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 :تعداد واحد هاو حداکثر حداقل  •
 می باشد.واحد) 9و حداکثر 6حداقل واحد) و (دکتري 14و حداکثر 8(کارشناسی ارشد حداقل 

از آنجایی که درس ها در گرایش ژئوتکنیک تنها یکبار در سال ارائه می شود، توصیه می شود دروس اجباري  •
 اخذ شوند.

ا رست گرایش (یا استاد راهنم. مادامیکه سرپحتماً 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.

 
 
 

 



 97-98-2دریاییگرایش برنامه درسی تحصیالت تکمیلی 
 تعداد واحد شماره درس نام درس نوع درس

 اصلی
 3 8102373 اصول طراحی سازه هاي دریایی

 2 8102208 سمینار
-اصلی

 اختیاري
 3 8102473 مهندسی سواحل

 3 8102151 محدود ءاجزاروش 

 اختیاري

 3 8102375 اجراي سازه هاي دریایی
 3 8102204 سکوهاي دریایی

 3 8102274 اصول مهندسی بنادر
 3 8102399 2هیدرولیک محاسباتی

 3 8102198 دریاییمهندسی شمع در سازه هاي 
 ت گرایش، از جدول فوق اخذ نماینددروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرس باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 :تعداد واحد هاو حداکثر حداقل  •
 می باشد.واحد) 9و حداکثر 6حداقل واحد) و (دکتري 14و حداکثر 8(کارشناسی ارشد حداقل 

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد راهنما حتماً 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.

 

 
 
 

 
 



 97-98-2هیدرولیک گرایش برنامه درسی تحصیالت تکمیلی 
 تعداد واحد شماره درس نام درس نوع درس

 2 8102208 سمینار اصلی
-اصلی

 اختیاري
 3 8102203 سدهاي خاکی

 3 8102151 روش اجزاء محدود

 اختیاري

 3 8102399 2 یمحاسبات کیدرولیه
 3 8102142 2آب منابع هاي سیستم مدیریت و تحلیل

 3 8102473 مهندسی سواحل
 3 8102107 بتن یعال يتکنولوژ

 3 8102394 رسوب یمهندس
 3 8102299 سنگ کیمکان

 3 8102556 شگاهیعمران و آزما یدر مهندس  GISو  RSکاربرد 
 3 8102201 سدهاي بتنی

 3 8102509 یمحاسبات کیدرولیخاص در ه ثمباح
 3 8102303 شکست کیمکان

 3 8102560 )(سطحی و زیرزمینیمدل سازي جریان و کیفیت منابع آب 
 3 8102533 سازه ها يلرزه ا لیتحل يروشها

 ت گرایش، از جدول فوق اخذ نماینددروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرس باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 :تعداد واحد هاو حداکثر حداقل  •
 می باشد.واحد) 9و حداکثر 6حداقل واحد) و (دکتري 14و حداکثر 8(کارشناسی ارشد حداقل 

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد راهنما حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
 ند.نشجو رسمیت پیدا نمی کبراي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دا

 

 



 97-98-2زلزله گرایش برنامه درسی تحصیالت تکمیلی 
 تعداد واحد شماره درس نام درس نوع درس

 اصلی
 2 8102208 سمینار

 3 8102129 دینامیک خاك

 اختیاري

 3 8102530 لرزه شناسی مهندسی
 3 8102010 خطی غیر محدود اجزاي

 3 8102011 ارتعاشات تصادفی 
 3 8102510 آرمه بتن هاي سازه اي لرزه طراحی

 3 8102533 ها سازه اي لرزه تحلیل روشهاي
 3 8102362  ویژه هاي لرزه اي سازه طراحی

 3 8102520 طراحی لرزه اي سازه هاي فوالدي
 عددي -روشهاي مدلسازي تجربی

 در آنالیز هاي غیرخطی ودینامیک سازه ها
8102051 3 

 3 8102244 ها سازه سالمت پایش
 3 8102133 2دینامیک سازه هاي 

 3 8102525 تحلیل خطر و خطرپذیري زلزله
 3 8102432 (مباحث ویژه)سازه هاي هوشمند 

 ت گرایش، از جدول فوق اخذ نماینددروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرس باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 ثبت نام به نکات زیر توجه شود:در موقع 

 :تعداد واحد هاو حداکثر حداقل  •
 می باشد.واحد) 9و حداکثر 6حداقل واحد) و (دکتري 14و حداکثر 8(کارشناسی ارشد حداقل 

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

 

 



 97-98-2 سازهگرایش برنامه درسی تحصیالت تکمیلی 
 تعداد واحد شماره درس نام درس نوع درس

 اصلی
 2 8102208 سمینار

 3 8102151 روش اجزاء محدود

 اختیاري

 3 8102466 بتن پیش تنیده
 3 8102114 تئوري پایداري سازه ها (تئوري پایداري ارتجاعی)

 3 8102107 تکنولوژي عالی بتن
 3 8102508 کامپوزیتها پلی کاربرد

 3 8102010 اجزاء محدود غیر خطی
 3 8102244 ها سازه سالمت پایش

 3 8102534 بتنی و فوالدي هاي سازه تقویت و تعمیر
 3 8102461 پیشرفته فوالدي هاي سازه
 3  8102100 خاص هاي بتن آوري فن
 3 8102510 آرمه بتن هاي سازه اي لرزه طراحی

 3 8102533 ها سازه اي لرزه تحلیل روشهاي
 3 8102303 شکست مکانیک

 3 8102414 بزرگ شکلهاي تغییر
عددي در آنالیزهاي غیرخطی و  -روش هاي مدلسازي تجربی 

 هادینامیک سازه 
8102051 3 

 3 8102011 تصادفی ارتعاشات
 3 8102530 مهندسی شناسی لرزه

 3 8102373 دریایی(متعارف) هاي سازه طراحی اصول
 3 8102520 فوالدي هاي سازه اي لرزه طراحی

 3 8102362 ویژه هاي لرزه اي سازه طراحی
 3 8102121 تئوري ورق ها و پوسته ها

 3 8102525 زلزله پذیري خطر و خطر تحلیل
 3 8102133 2 هاي سازه دینامیک

 3 8102507 المان بدون تحلیل روشهاي



 3 8102154 مرزي المانهاي روش
 3 8102133 2 هاي سازه دینامیک

 3 8102432 (مباحث ویژه)سازه هاي هوشمند 
 ت گرایش، از جدول فوق اخذ نماینددروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرس باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 :تعداد واحد هاو حداکثر حداقل  •
 می باشد.واحد) 9و حداکثر 6حداقل واحد) و (دکتري 14و حداکثر 8(کارشناسی ارشد حداقل 

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد راهنما حتماً 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.

 

 

 

 

 

 

 

 



 97-98-2 زیستمحیط مهندسی گرایش برنامه درسی تحصیالت تکمیلی 
 تعداد واحد شماره درس نام درس نوع درس

 اصلی
 2 8102208 سمینار

 3 8102511 ژئوتکنیک زیست محیطی

 اختیاري

 3 8102560 ی و زیرزمینی)سطح کیفیت منابع آب (و  انیجر يمدلساز
 3 8102500 آب و فاضالب يشبکه ها یطراح

 3 8102063 یو هواشناس میاقل رییتغ
 3 8102504 آب و فاضالب يخانه ها هیتصف یطراح

 3 8102142 2منابع آب يها ستمیس و مدیریت لیتحل
 3 8102556 در مهندسی عمران و آزمایشگاه GIS و RS کاربرد

 3 8102543 شرفتهیآمار و احتماالت پ
 3 8102518 منابع آب یفیک تیریمد

 3 8102470 آب و فاضالب پیشرفتهمهندسی 
 ت گرایش، از جدول فوق اخذ نماینددروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرس باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 :تعداد واحد هاو حداکثر حداقل  •
 می باشد.واحد) 9و حداکثر 6حداقل واحد) و (دکتري 14و حداکثر 8(کارشناسی ارشد حداقل 

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد راهنما حتماً 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.

 

 

 

 



 97-98-2گرایش مدیریت منابع آب برنامه درسی تحصیالت تکمیلی 
 تعداد واحد شماره درس نام درس نوع درس

 اصلی
 2 8102208 سمینار

 3 8102556 در مهندسی عمران و آزمایشگاه GISو  RSکاربرد 

 اختیاري

 3 8102560 ی و زیرزمینی)سطح کیفیت منابع آب (و  انیجر يمدلساز
 3 8102500 آب و فاضالب يشبکه ها یطراح

 3 8102063 یو هواشناس میاقل رییتغ
 3 8102504 آب و فاضالب يخانه ها هیتصف یطراح

 3 8102142 2منابع آب يها ستمیس و مدیریت لیتحل
 3 8102556 در مهندسی عمران و آزمایشگاه GIS و RS کاربرد

 3 8102543 شرفتهیآمار و احتماالت پ
 3 8102518 منابع آب یفیک تیریمد

 3 8102511 ژئوتکنیک زیست محیطی
 3 8102394 مهندسی رسوب

 3 8102470 آب و فاضالب پیشرفتهمهندسی 
 ت گرایش، از جدول فوق اخذ نماینددروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرس باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 :تعداد واحد هاو حداکثر حداقل  •
 می باشد.واحد) 9و حداکثر 6حداقل واحد) و (دکتري 14و حداکثر 8(کارشناسی ارشد حداقل 

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد راهنما حتماً دگمه ارسال را بزنیدبعد از ثبت نام در سیستم گلستان،  •
 ند.نشجو رسمیت پیدا نمی کبراي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دا

 

 

 



 97-98-2گرایش مدیریت ساخت برنامه درسی تحصیالت تکمیلی 
 تعداد واحد شماره درس نام درس نوع درس

 اصلی
 2 8102208 سمینار

 3 8102224 برنامه ریزي و کنترل پروژه
  -اصلی

 اختیاري
 3 8102107 تکنولوژي عالی بتن

 3 8102468 تحلیل و طراحی سیستمها

 اختیاري

 3 8102092 تحقیق در عملیات
 3 8102100 خاص يبتن ها يفن آور

 3 8102541 پروژه سکیر تیریمد
 3 8102537 ساخت آالت نیماش تیریمد

 3 8102199 ي در مهندسی و مدیریت ساختریگ میتصم يتئور یمبان
 ت گرایش، از جدول فوق اخذ نماینددروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرس باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 در موقع ثبت نام به نکات زیر توجه شود:

 :تعداد واحد هاو حداکثر حداقل  •
 می باشد.واحد) 9و حداکثر 6حداقل واحد) و (دکتري 14و حداکثر 8(کارشناسی ارشد حداقل 

. مادامیکه سرپرست گرایش (یا استاد راهنما حتماً دگمه ارسال را بزنیدن، بعد از ثبت نام در سیستم گلستا •
 براي دانشجویانی که استاد راهنما دارند) انتخاب واحد را تایید ننماید، ثبت نام دانشجو رسمیت پیدا نمی کند.

 

 

 

 


