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  رشته مدیریت پروژه و ساخت سراسري  ظرفیت 
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  به تفکیک محل رشته مدیریت پروژه و ساخت   ظرفیت

دوره

کد محل 

تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

ظرفیت نیمسال

مالحظات

دوماول

)1کد گرایش (مدیریت پروژه و ساخت  -1361

-6دانشگاه تهران8322روزانه

10-دانشگاه شهید بهشتی8323روزانه

-10دانشگاه شهید بهشتی8324روزانه

فاقد خوابگاه-6دانشگاه تهران8325شبانه

   :منابع پیشنهادي مطالعاتی 

  به ترتیب اولویت  ایستائی و فن ساختمان-١

  دکتر محمود گالبچی: درك رفتار سازه ها                   ترجمه

  ھنریش انگل: تالیف             سیستمھای ساختمانی

  دکتر محمود گالبچی:  درك رفتار سازه ها                   ترجمه

  سایر منابع

  دکتر محمود گالبچی: ترجمه                    سازه در معماري

  دکتر محمود گالبچی:  ساختار         ترجمه= معمار + مهندس 
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  دکتر محمود گالبچی:  سیستمهاي ساختمانی آینده       ترجمه

  دکتر محمود گالبچی:  سازه هاي مشبک فضایی           ترجمه

  دکتر محمود گالبچی:  مقاومت مصالح کاربردي          ترجمه

  دکتر محمود گالبچی:  تیک کاربردي                    ترجمهاستا

  دکتر فریبرز ناطق نوري:تالیف      رفتار و طراحی سازه ساختمانهاي بلند

کارگاهی مدیریت 

  دکتر مجید سبزه پرور                       انتشارات ترمھ )جلد آبی(      کنترل پروژه -1 

  ممیزي و شعبانی –مجید سبزه پرور دکتر         انتشارات ترمھ )جلد زرد(سواالت کارشناسی ارشد  -2

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 55نشریه شماره  -مشخصات فنی و عمومی کارهاي ساختمانی -3

  مصالح ساختمانی

  احمد حامی                                 مصالح ساختمانی  -1

  سام فروتنی                                 مصالح ساختمانی  -2

  سیاوش کباري                                 ساختمانی  مصالح -3

منابعسایر 

(سازمان نظام مھندسی ساختمان( مقررات ملی ساختمان ١٣٧٩مبحث پنجم چاپ سال    

یریت و برنامھ ریزیسازمان مد                              آئین نامھ بتن ایران   

٢٨٠٠آئین نامھ    

  زبان تخصصی

  )انتشارات سمت(رستگار پور                            زبان تخصصی معماري-1

  فرهنگ تصویري معماري-2

  حمید آالدپوش                  فرهنگ تخصصی مدیریت پروژه-3

لغت ۵٠۴کتاب 
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