رشته مهندسی عمران – اجرایی چیست؟

هٌْذسی ػوزاى یکی اس گزایشْبی هٌْذسی است کِ در هقطغ کبرشٌبسی در بسیبری اس داًشگبّْبی هؼتبز
کشَر ٍ خبرج اس کشَر ارائِ هی گزددّ .ذف اس ایي رشتِ تزبیت ًیزٍّبی هتخصصی است کِ بتَاًٌذ در
پزٍصُ ّبی هختلف ػوزاًی در سهیٌِ ّبی سبختوبًی ،راُ سبسی ،پل سبسی ،سبسُ ّب ٍ بٌبّبی آبی ،جوغ آٍری
ٍ دفغ فبضالة ٍهحیط سیست ،هسئَلیت طزح ،هحبسبِ ،اجزا ٍ ًظبرت بز اجزا را بز ػْذُ گیزًذ .هٌْذسی
ػوزاى اس جولِ رشتِّبیی است کِ بیبًگز کبربزد ػلن در ایجبد سبسًذگی ٍ ػوزاى کشَر است.

ٍسارت ػلَم ّذف اس رشتِ هٌْذسی اجزایی ػوزاى را تزبیت افزاد هستؼذ کِ بتَاًٌذ بب آگبّی فٌی ٍ اجزایی
کبفی اس ػْذُ اًجبم ٍظبیف ًظبرت ٍ اجزای پزٍصُ ّبی ػوزاًی در سهیٌِ ّبی هزتبط بزآیٌذ ٍ ًیبس ّبی
ػوزاًی جبهؼِ را در ایي سهیٌِ ّب بزآٍردُ سبسًذ قزار دادُ است .طَل دٍرُ  2سبل هی ببشذ .تؼذاد کل
ٍاحذ ّبی درسی ایي هجوَػِ ٍ 22احذ بِ صَرت سیز است:
درٍس ػوَهی ٍ 9احذ
درٍس پبیِ ٍ 5احذ
درٍس اصلی ٍ تخصصی الشاهی ٍ 34احذ
درٍس اختیبری ٍ 55احذ

تَاًبییْبی فبرؽ التحصیالى
فبرؽ التحصیالى ایي رشتِ هی تَاًٌذ پس اس پبیبى تحصیالت ،هسئَلیتْبی هتفبٍتی ًظیز طزاحی ،هحبسبِ،
اجزا ٍ ًظبرت بز اجزای طزحْبی هختلف ػوزاًی را بِ ػْذُ گیزًذ .اس جولِ هی تَاى بِ هَارد سیز اشبرُ
ًوَد :
 هحبسبِ ،سبخت ٍ اجزای سبختوبًْبی هختلف هسکًَی ،اداری ٍ صٌؼتی اػن اس آجزی ،بتٌی ٍ فَالدی ًظیزسبختوبًْبی هسکًَی ٍیالیی ،آپبرتوبًْب ٍ بزجْبی بلٌذ ٍ ّوچٌیي کبرّبی سبختوبًی ادارُ ّب ،هذرسِ ّب،
بیوبرستبًْب ،کبرخبًِ ّب ٍ هزاکش صٌؼتی ،سبختوبًْب ٍ هزاکش ٍرسشی ،تبالرّبی اجتوبػبت.
 طزاحی ،هحبسبِ ٍ اجزای راّْب ٍ جبدُ ّبی هختلف ارتببطی داخل ٍ خبرج شْزّب ٍ ٍ رٍستبّب اػن اس :راّْبی شَسِ ،راّْبی آسفبلتِ ،بشرگ راّْب ٍ ًیش راُ آّي ( شبهل هسیزیببی ،پیبدُ کزدى هسیز ،سیز سبسی
ٍ رٍسبسی).
 سبخت ٍ اجزا ٍ در هَاردی طزاحی ٍ هحبسبِ اًَاع پلْبی بتٌی ٍ فلشی ٍ بب دّبًِ ّب ٍ ابؼبد ٍ شکلْبیهتفبٍت ًظیز  :پلْبی داخل شْزی ٍ رٍگذرّب ،پلْبی خبرج شْزی ٍ جبدُ ّب.
 اجزای سذّبی هختلف خبکی ٍ بتٌی ٍ ًیش بٌذّبی اًحزافی ٍ سبیز تبسیسبت ٍابستِ ًظیز تًَل یب کبًبلاًحزاف آة رٍدخبًِ
 طزاحی ،هحبسبِ ٍ سبخت خطَط اًتقبل آة اػن اس اًَاع کبًبلْبی تحت فشبر ٍ یب کبًبلْبی بب سطح آسادآة کِ بِ هٌظَر اًتقبل آة اس سذّب ٍ دریبچِ ّب بزای هصبرف کشبٍرسی ،شزة ٍ صٌؼتی بِ هٌطقِ ّبی
هَرد ًیبس ٍ ًیش جْت اًتقبل آة اس تصفیِ خبًِ ّبی آة بِ هخبسى آة ٍ اس آى جب بِ هٌبطق هصزف ،سبختِ
هی شًَذ.
 سبخت تصفیِ خبًِ ّبی آة ٍ فبضالة طزاحی ،هحبسبِ ٍ سبخت شبکِ ّبی آة رسبًی بِ هٌطقِ ّبی شْزی ٍ رٍستبیی جْت تبهیي آة شزةهَرد ًیبس افزاد ٍ تبسیسبت هزبَط ًظیز  :هخبسى آة ،لَلِ کشی ،اًشؼبببت ٍ ،غیزُ
 طزاحی ،هحبسبِ سبخت شبکِ ّبی جوغ آٍری ٍ دفغ آبْبی سطحی ًبشی اس ًشٍالت جَی در خیبببًْب ٍسبیز هٌطقِ ّبی شْزّب ٍ شْزکْب ٍ ّوچٌیي شبکِ ّبی جوغ آٍری ٍ دفغ فبضالبْبی خبًگی ٍ صٌؼتی ٍ
اًتقبل آًْب بِ خبرج اس شْز ٍ تصفیِ خبًِ ّب.
 اًجبم بسیبری اس کبرّبی ًقشِ بزداری کِ بزای کبرّبی سبختوبًی هختلف ًظیز  :راُ سبسی ٍ سذ سبسیکِ بِ خصَص بزای پیبدُ ًوَدى ٍ اجزای دقیق ًقشِ ّب هَرد ًیبس است ٍ ّوچٌیي تب حذٍدی کبرّبی ًقشِ
کشی طزاحی ٍ هؼوبری .
اداهِ تحصیل در رشتِ هٌْذسی ػوزاى
فبرؽ التحصیالى هقطغ کبرشٌبسی ػوزاى ،هی تَاًذ در هقطغ کبرشٌبسی ارشذ ٍدکتزی در گزایشْبی هختلف
 :سبسُ ،سلشلِ ،راُ ٍتزابزی ،صئَتکٌیک(خبک ٍ پی) ،تزافیک ،هٌْذسی هذیزیت هٌببغ آة ،آة ٍ سبسُ ّبی

ّیذرٍلیکی ،سبسُ ّبی دریبیی ،هٌْذسی هذیزیت سبخت ،هٌْذسی بزًبهِ ریشی حول ٍ ًقل ،هٌْذسی ًقشِ
بزداری ( صئَدسی) ٍ ،هٌْذسی هحیط سیست بِ تحصیل اداهِ دٌّذ.

