آرایص تزهی دٍرُ وبرضٌبسی ارضذ عوزاى – سبسُ داًطگبُ آساد اسالهی سپیذاى
درٍس پیطٌیبس

درٍس جبزاًی (اجببری)

تحلیل سبسُ (ٍ 3 )1احذ

-1سببى تخػػی ٍ2احذ

درٍس اجببری سبسُ
-1دیٌبهیه سبسُ

درٍس اختیبری پیطٌْبدی سبسُ

ٍ 3احذ

-1بتي پیص تٌیذُ

ٍ 3احذ

-8بْسبسی لزسُ ای سبسُ

ٍ 3احذ

فَالد ()1

ٍ3احذ

-2تئَری االسیسیتِ

ٍ 3احذ

-2سبسُ ّبی فَالدی پیطزفتِ

ٍ 3احذ

-9اًذر وٌص خبن ٍ سبسُ

ٍ 3احذ

فَالد ()2

ٍ2احذ

-3ریبضی عبلی هٌْذسی

ٍ3احذ

-3سبسُ ّبی بتي آرهِ پیطزفتِ ٍ 3احذ

-11پبیص سالهت سبسُ

ٍ 3احذ

بتي ()1

ٍ3احذ

-4رٍش اجشاء هحذٍد

ٍ 3احذ

-4طزاحی پل

ٍ 3احذ

بتي ()2

ٍ3احذ

 -5سویٌبر ٍ رٍش تحمیك

ٍ 2احذ

-5طزاحی سبختوبًْبی غٌعتی

ٍ 3احذ

-12رٍش تخزیب

-6پبیبى ًبهِ

ٍ 6احذ

-6سبختوبًْبی بلٌذ

ٍ 3احذ

-13تئَری پالسیسیتِ

همبٍهت هػبلح ٍ3احذ

-11طزاحی سبسُ ّب بز اسبس عولىزد ٍ3احذ
ٍ 3احذ
ٍ 3احذ

-14تحلیل غیز ارتجبعی سبسُ
 -7تىٌَلَصی عبلی بتي
اخذ ٍ 12احذدرسی

اخذ درٍس فَق الشاهی

بزای رضتِ ّبی غیز

است .

ٍ3احذ

اخذ ولیِ درٍس(ٍ 21احذ) الشاهی است.

-15بْیٌِ سبسی

ٍ3احذ
ٍ3احذ

اخذ ٍ 12احذ اس درٍس اختیبری بِ تطخیع گزٍُ الشاهی است.

هزتبط ٍٍ 9احذبزای
رضتِ ّبی ًیوِ هزتبط
در تزم اٍل بِ تطخیع
گزٍُ الشاهیست.

-1داًطجَیبى هَظف ّستٌذ پس اس پبیبى ًیوسبل اٍل ٍ لبل اس ًیوسبل چْبرم هَضَع پبیبى ًبهِ بِ تبییذ گزٍُ تخػػی رسبًٌذ ٍ پزٍ پشال
آى را ارائِ دّذ.
-2حذالل ًوزُ لبَلی در توبم درٍس اغلی ٍجبزاًی  12هی ببضذ.
-3حذالل ٍاحذ اًتخببی در ّز ًیوسبل  ٍ 8حذاوثز ٍ 14احذ هی ببضذ
-4داًطجَیبًی وِ در همطع وبرداًی یب وبرضٌبسی درس ٍغیت ًبهِ اهبم (رُ) را ًگذراًذُ اًذ هلشم بِ اخذ ایي درس هی ببضٌذ
-5در غَرتی وِ هعذل ول داًطجَ سیز  14ببضذ داًطجَ حك دفبع اس پبیبى ًبهِ را ًذارد(.هزاجعِ داًطجَ جْت استفبدُ اس هبدُ 14
جْت تزهین هعذل)
 -6تب سهبًی وِ داًطجَ دفبع اس پبیبى ًبهِ را اًجبم ًذادُ است هَظف است بز اسبس تمَین داًطگبّی در ًیوسبلْبی بعذ ًیش آى را ثبت
ًبم ًوبیذ.
-7اخذ درس پبیبى ًبهِ هٌَط بِ گذراًذى درٍس جبزاًی-تخػػی-تخػػی اختیبری هی ببضذ در خػَظ داًطجَیبى بب ضزایط اخذ
پبیبى ًبهِ ّوشهبى بب درٍس ببلیوبًذُ در تزم سَم یب چْبرم
غزفب بب هجَس هذیز گزٍُ اهىبى پذیز است.
-8بذیْی است درٍس اختیبری پیطٌْبدی در جذٍل هزبَط بِ ارائِ آًْب در ّز تزم هی تَاًذ هتفبٍت ببضذ.
-9داًطجَیبى هی تَاًٌذ یه درس اس گزٍُ خبن-صئَتىٌیه بعٌَاى درس اختیبری بب تطخیع گزٍُ اخذ ًوبیٌذ.

