
 برنامه درسی تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی عمران 
 گرایش

24 
نوع 
 درس

تعداد  شماره درس نام درس
 واحد

 جمع تعداد واحد نیمسال ارائه درس

 سوم دوم اول

ش 
گرای

مهندسی 
سازه

 

س 
درو

ی + سمینار
اصل

     اول 3 8102166 ریاضیات عالی مهندسی 
 
   اول 3 8102281 دینامیک سازه ها 12

   اول 3 8102111 تئوري ارتجاعی
  دوم اول 3 8102151 روش اجزاء محدود

 2  دوم  2 8102208 سمینار

 

   دوم اول 3 8102107 تکنولوژي عالی بتن
 
 
 
 
 

 انتخاب
 واحد  12 

 از دروس
 
 
 
 
 
 

  دوم اول 3 8102508 کامپوزیتها پلی کاربرد
   اول 3 8102462 سازه هاي صنعتی
   اول 3 8102466 بتن پیش تنیده

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

   اول 3 8102432

 تئوري پایداري سازه ها
 (تئوري پایداري ارتجاعی)

  دوم اول 3 8102114

  ساختمان بهسازي و ارزیابی
 زلزله برابر در

   اول 3 8102524

   اول 3 8102116 پالستیسیتهتئوري 
  دوم اول 3 8102010 اجزاء محدود غیر خطی

   اول 3 8102043 بتن پیشرفته
  دوم  3 8102244 ها سازه سالمت پایش
  هاي سازه تقویت و تعمیر

 بتنی و فوالدي
  دوم  3 8102534

   ساختمان بعدي سه محاسبات
 )فضاکار هاي سازه(

  دوم  3 8102267

  دوم  3 8102461 پیشرفته فوالدي هاي سازه
  دوم  3  8102100 خاص هاي بتن آوري فن

  دوم  3 8102467 پل طراحی
  دوم  3 8102510 آرمه بتن هاي سازه اي لرزه طراحی

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



  دوم  3 8102414 بزرگ شکلهاي تغییر
عددي در  -روش هاي مدلسازي تجربی 

 آنالیزهاي غیرخطی و دینامیک سازه ها
  دوم  3 8102051

  دوم  3 8102386 ارتعاشات کنترل
  دوم  3 8102011 تصادفی ارتعاشات

  دوم  3 8102530 مهندسی شناسی لرزه
  دوم  3 8102373 دریایی(متعارف) هاي سازه طراحی اصول

  دوم  3 8102520 فوالدي هاي سازه اي لرزه طراحی
  دوم  3 8102362 ویژه هاي سازهلرزه اي  طراحی

  دوم  3 8102121 تئوري ورق ها و پوسته ها
   اول 3 8102550 مقیاسی چند تحلیل روشهاي

   اول 3 8102487 کنترل سازه دربرابر زلزله
   اول 3 8102502 االستودینامیک
   اول 3 8102415 مکانیک تماس

  دوم  3 8102133 2 هاي سازه دینامیک
  دوم  3 8102507 المان بدون تحلیل روشهاي
  دوم  3 8102154 مرزي المانهاي روش

   اول 3 8102165 يدکتر یعال اتیاضیر
 دروس جبرانی، اصلی یا اختیاري را با تائید سرپرست گرایش، از جدول فوق اخذ نمایند. باید دانشجویان دوره دکتري تبصره:

 
 
 

 


