آرایص تزهی دٍرُ کارضٌاسی ارضذ خاک – صئَتکٌیک داًطگاُ آساد اسالهی سپیذاى
درٍس پیطٌیاس
هکاًیک خاک

ٍ3احذ

درٍس جبزاًی (اجباری)

درٍس اجباری تخػػی صئَ تکٌیک

-1سباى تخػػی ٍ2احذ

-1دیٌاهیک خاک

ٍ3احذ

درٍس اختیاری پیطٌْادی صئَ تکٌیک
-1بْساسی خاک

ٍ 3احذ

-7سهیي ضٌاسی پیطزفتِ

بتي ()1

ٍ3احذ

-2هٌْذسی پی پیطزفتِ

ٍ 3احذ

-2خاک هسلح

ٍ 3احذ

-8سذّای خاکی

بتي ()2

ٍ3احذ

-4خاک پیطزفتِ

ٍ 3احذ

-3اًذر کٌص خاک ٍ ساسُ

ٍ3احذ

-9هیکاًیک هحیغْای هتخلخل ٍ 3احذ

هقاٍهت هػالح

-4رٍش اجشاء هحذٍد

ٍ 3احذ

-4عزح ٍاجزای فضاّای سیز سهیي

ٍ3احذ

-11عزاحی هذفي سبالِ

ٍ3احذ

 -5سویٌار ٍ رٍش تحقیق

ٍ 2احذ

-5ریاضی عالی هٌْذسی

ٍ 3احذ

-11هکاًیک سٌگ

-6پایاى ًاهِ

ٍ 6احذ

-6رفتار خاکْای غیز اضباع

ٍ 3اح

-12پی ّای خاظ

اخذ درٍس جبزاًی سباى

اخذ کلیِ درٍس(ٍ 21احذ) الشاهی

اخذ ٍ 6احذدرسی
جْت داًطجَیاى با

تخػػی خاک ٍ پی بزای

است.

هذرک کارضٌاسی ًیوِ

کلیِ داًطجَیاى الشاهی

هزتبظ ٍ غیز هزتبظ در

است.

ٍ 3احذ
ٍ 3احذ
ٍ 3احذ
ٍ 3احذ
ٍ 3احذ

اخذ ٍ 12احذ اس درٍ اختیاری بِ تطخیع گزٍُ الشاهی است.

تزم اٍل بِ تطخیع
گزٍُ الشاهیست.

-1داًطجَیاى هَظف ّستٌذ پس اس پایاى ًیوسال اٍل ٍ قبل اس ًیوسال چْارم هَضَع پایاى ًاهِ بِ تاییذ گزٍُ تخػػی رساًٌذ ٍ پزٍ پشال
آى را ارائِ دّذ.
-2حذاقل ًوزُ قبَلی در توام درٍس اغلی ٍجبزاًی  12هی باضذ.
-3حذاقل ٍاحذ اًتخابی در ّز ًیوسال  ٍ 8حذاکثز ٍ 14احذ هی باضذ
-4داًطجَی اًی کِ در هقغع کارداًی یا کارضٌاسی درس ٍغیت ًاهِ اهام (رُ) را ًگذراًذُ اًذ هلشم بِ اخذ ایي درس هی باضٌذ
-5در غَرتی کِ هعذل کل داًطجَ سیز  14باضذ داًطجَ حق دفاع اس پایاى ًاهِ را ًذارد(.هزاجعِ داًطجَ جْت استفادُ اس هادُ 14
جْت تزهین هعذل)
-6تا سهاًی کِ داًطجَ دفاع اس پایاى ًاهِ را اًجام ًذادُ است هَظف است بز اساس تقَین داًطگاّی در ًیوسالْای بعذ ًیش آى را ثبت
ًام ًوایذ.
-7اخذ درس پایاى ًاهِ هٌَط بِ گذراًذى درٍس جبزاًی-تخػػی-تخػػی اختیاری هی باضذ در خػَظ داًطجَیاى با ضزایظ اخذ
پایاى ًاهِ ّوشهاى با درٍس باقیواًذُ در تزم سَم یا چْارم
غزفا با هجَس هذیز گزٍُ اهکاى پذیز است.
-8بذیْی است درٍس اختیاری پیطٌْادی در جذٍل هزبَط بِ ارائِ آًْا در ّز تزم هی تَاًذ هتفاٍت باضذ.
-9داًطجَیاى هی تَاًٌذ یک درس اس گزٍُ ساسُ بعٌَاى درس اختیاری با تطخیع گزٍُ اخذ ًوایٌذ.

