
  هندسی و مدیریت ساختش ها و ضرایب مجدول گرای

:مطالعاتی پیشنھادی منابع

:تخصصی زبان

آن ی راھنما و سمت انتشارات) عزمی محمد( عمران مھندسی تخصصی زبان

:مصالح مقاومت

 جانسون بیر مصالح مقاومت

:ھا سازه تحلیل

اطیابی اردشیر دکتر ترجمھ ھا سازه تحلیل

طاحونی شاپور محمدرضا اخوان لیل آبادی ،تالیف  ھا سازه تحلیل

:سازی پی و خاک مکانیک

طاحونی شاپور مترجم ، داس ام براجا مولف ،) دوم و اول جلد( ژئوتکنیک مھندسی اصول

طباطبایی محمدامیردکتر ، بھنیا کامبیزدکتر )ودوم اول جلد( خاک مکانیک

) 2و1(سازه هاي فوالدي ( طراحی 

، راهسازي و ) 2و1(، سازه هاي بتنی 

)روسازي راه 

مکانیک سیاالت 

و هیدرولیک

مکانیک خاك 

و پی سازي

 مکانیک جامدات

،  1مقاومت مصالح (

)1تحلیل سازه ها 

ریاضیات زبان عمومی و 

تخصصی 

)انگلیسی(

گرایش
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: ھیدرولیک و سیاالت مکانیک

شیمز سیاالت مکانیک

استریتر سیاالت مکانیک

ابریشمی جلیل دکتر باز ھای کانال ھیدرولیک

:فوالدی ھای سازه طراحی

، دکتر سید رسول میر قادری ازھری مجتبیدکتر فوالدی ھای سازه طراحی

سنایی دکتر فوالدی ھای سازه طراحی

:بتنی ھای سازه طراحی

نژاد مستوفی دکتر بتنی ھای سازه طراحی

طاحونی مھندس شاپور بتنی ھای سازه طراحی

:راھسازی

دکتربھبھانی راھسازی

:راه روسازی

طباطبایی دکتر راه روسازی
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  سراسریمھندسی و مدیریت ساخت رشتھ   ظرفیت

دوره
كد محل 
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسھ آموزش عالي محل 
تحصیل

ظرفیت نیمسال
مالحظات

دوماول

)٩با ضرایب گرایش (مھندسی مدیریت و ساخت  –مھندسی عمران  - ١٢۶۴
-۵دانشگاه تھران٣٢٧۵۴روزانھ

-۶سمناندانشگاه ٣٢٧۵۵روزانھ

محل اجرای پروژه پژوھشکده تکنولوژی دوام بتن-٣صنعتی امیر کبیردانشگاه ٣٢٧۵۶روزانھ

-۵صنعتی امیر کبیردانشگاه ٣٢٧۵٧روزانھ

-۶صنعتی شریف دانشگاه٣٢٧۵٨روزانھ

-٨دانشگاه علم و صنعت ایران٣٢٧۵٩روزانھ

-۴دانشگاه فردوسی مشھد٣٢٧۶٠روزانھ

شیوه پژوھش محور-۴تھران -مرکز تحقیقات بتن٣٢٧۶١روزانھ

-٣دانشگاه تھران٣٢٧۶٢نوبت دوم

-٣دانشگاه سمنان٣٢٧۶٣نوبت دوم

-٢صنعتی امیرکبیردانشگاه ٣٢٧۶۴نوبت دوم

-۴دانشگاه علم و صنعت ایران٣٢٧۶۵نوبت دوم

-٢دانشگاه فردوسی مشھد٣٢٧۶۶نوبت دوم

مھندسی مدیریت ساخت-١۵دانشگاه پیام نور مرکز کرج٣٢٧۶٧پیام نور

مھندسی مدیریت ساخت شیوه آموزش محور-١۵دانشگاه پیام نور مرکز کرج٣٢٧۶٨پیام نور

-١۵قزوین -موسسھ غیرانتفاعی البرز٣٢٧۶٩غیرانتفاعی

-١۵گرمسار -موسسھ غیرانتفاعی ایوانکی ٣٢٧٧٠غیرانتفاعی

-١۵موسسھ غیرانتفاعی طبری بابل٣٢٧٧١غیرانتفاعی

٣٢٧٧٢غیرانتفاعی
 –موسسھ غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان 

بابل -امیرکال 
١۵-

شیوه آموزش محور-۶٠تھران -موسسھ غیرانتفاعی مجازی مھر البرز ٣٢٧٧٣مجازی

پردیس 
خودگردان

محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا-١٢دانشگاه تھران٣٢٧٧۴
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