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 برنامه دوره تخصصی تکمیلی عمران

 

رشته های مرتبط  ،نقاط مختلف کشور رونق ساخت و ساز درو ، ایرانبا توجه به اهمیت روز افزون صنعت ساختمان در اقتصاد 

همچون معماری، معماری داخلی، عمران و مدیریت پروژه از رشته های پرطرفدار در میان دانشجویان دوره ی کارشناسی محسوب 

موفقیت هر پروژه ساختمانی همسو و هم نظر بودن مجموعه ی مهندسین و رسیدن به یک  مهم درعوامل  یکی ازمسلماً  .گردندمی

با امکانات و  ،های عمرانیهای مختلف درگیر در پروژهلذا آشنایی مهندسین رشته و مشترک برای پیشبرد پروژه می باشدزبان 

تر می یر را در جهت پیشرفت پروژه هموارمسهای موجود در کشور، ساخت و ساز و همچنین تکنولوژی طراحی، هایمحدودیت

 . نماید

های مختلف زیست محیطی، مصرف انرژی، اقتصاد و تاثیر هر یک بر زندگی های پیش روی دنیای امروز در زمینهبا توجه به چالش

ها و و فرصتهای ساخت تکنیک ها،با انواع سازهان معمار درگیر با این امور همچون اجتماعی و شهری، آشنایی مهندسین

 . دهدهای طراحی را نیز افزایش میها، قابلیتمحدودیت

عمران لزوماً مختص دانشجویان رشته های مرتبط با ساختمان و فضاهای مصنوع نیست،  ها و تخصص رشتهآشنایی به مهارت

خود با کسب  وه بر پیگری عالقهتکمیلی عمران عال توانند با گذراندن دوره تخصصیمند سایر رشته ها نیز میدانشجویان عالقه

 .مهارت و دانش در این زمینه بپردازند تا در آینده به زمینه های فعالیت بیشتری در بازار کار دست یابند

بدین ترتیب دانشجویانی که مایل به ورود به دوره تخصصی تکمیلی عمران در موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس هسـتند 

توانند به مسئول آموزش  نامه این دوره هـا در آدرس سایت دانشگاه و پـس از اطمینان از احراز شرایط ورود، میبـا مطالعه آیین 

شورای آموزش پس از بررسی اولیـه نسبت به . دوره های تخصصی تکمیلی مراجعه و تمایـل خـود برای ورود به دوره اعالم نمایند

 .نماید میاعالم اسامی پذیرفته شدگان در دوره اقدام 

 

در ادامه واحد های درسی دوره به تفکیک دروس اجباری و اختیاری آمده است، دانشجویان با توجه به رشته ی تحصیلی در دو 

 . تقسیم بندی شده اند  Bو  Aگروه 

 معماریدانشجویان رشته :  Aگروه 

 بناهای تاریخیطراحی صنعتی، معماری داخلی، شهرسازی، مرمت دانشجویان رشته های :  B گروه

 

 

 Aدروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی عمران 

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 (1)تحلیل سازه ها 3 -

 2 (2)تحلیل سازه ها 2 (1)تحلیل سازه ها
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 3 پروژه سازه های بتن آرمه 1 (2)تحلیل سازه ها

 4 پروژه سازه های فوالدی 1 (2)تحلیل سازه ها

 5 ساختمان مقررات ملی 2 -

 6 آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها 2 -

 7 تولید صنعتی ساختمان 2 -

 8 اقتصاد مهندسی 2 -

 9 محیط زیست 2 -

 

 

 

 

 B دروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی عمران

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 مقاومت مصالح 3 -

 2 (1)تحلیل سازه ها 3 -

 3 (2)تحلیل سازه ها 2 (1)هاتحلیل سازه 

 4 کاربرد کامپیوتر 2 -

 5 محیط زیست 2 -

 6 اقتصاد مهندسی 2 -

 

 

 

 دروس اختیاری دوره تخصصی تکمیلی عمران

 ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز

 1 تکنولوژی بتن 2 -

 2 بارگذاری 2 (2)تحلیل سازه ها

 3 کاربرد کامپیوتر 2 -

 4 آزمایشگاه مقاومت مصالح 2 مقاومت مصالح

 5 فن آوری های نوین ساختمان 2 -

 6 اجرای سازه های زیر زمینی 2 -

 7 اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی 2 -
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 :واحد درسی را به شرح ذیل می گذرانند 24مجموعا در دوره تخصصی تکمیلی عمران 

 واحد از میان دروس اختیاری 7واحد اجباری و  A-  17گروه 

   واحد از میان دروس اختیاری 11واحد اجباری و  B- 14گروه 

 

 زمان و شرایط پذیرش و گذراندن دوره تخصصی تکمیلی عمران

 

 .تعداد پذیرش در دروس هر نیمسال، محدود به ظرفیت کالس ها خواهد بود ●

 .با اولویت معدل کل بررسی می گرددمی باشد، ضمنا درخواست ها  14حداقل معدل کل برای پذیرش  ●

معماری، طراحی صنعتی، معماری داخلی، امکان ورود در دوره تخصصی تکمیلی عمران برای دانشجویان رشته های  ●

 شهرسازی، مرمت بناهای تاریخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


