چارت درعی هقغغ کارؽٌاعی ارؽذ ًاپیَعتِ رؽتِ هؼواری(دارای هذرک کارؽٌاعی هؼواری) داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ پزدیظ
ترم اول 8

ًَع درط

ًام درط

ٍاحذ
ًظزی ػولی

پیؼ ًیاس

برخي نکات مهم آموزشي
-1داًؾجَیاًی کِ هَفق تِ گذراًذى درٍط آؽٌایی تا قزائت ٍ رٍخَاًی قزآى

واحد

پایِ

عیز اًذیؾِ ّای هؼواری

2

0

کزینٍ،صایای حضزت اهام(رُ)،هثاًی کاهپیَتز،رٍػ تحقیق ٍ تٌظین خاًَادُ(داًؼ

پایِ

حکوت ٌّز اعالهی

2

0

خاًَادُ ٍ جوؼیت) در دٍرُ .کارؽٌاعی ًؾذُ اًذ،هلشم تِ گذراًذى درٍط هذکَر در

پزٍصُ عزاحی

عزح هؼواری 1

1

3

دٍرُ کارؽٌاعی ارؽذ هی تاؽٌذ.

ًَع درط

ًام درط

تخصصی

رٍػ ّای پیؾزفتِ عاخت

تخصصی

-2داًؾجَیاى هقغغ کارؽٌاعی ارؽذ ،حذاکثز تا پایاى ًین عال عَم تحصیلی هَظف
ٍاحذ

ترم دوم  10واحد

ًظزی ػولی

پیؼ ًیاس

تِ ارائِ ی عزح تحقیق (پزٍپَسال) ٍ پیگیزی تصَیة هَضَع پایاى ًاهِ خَد تا حصَل
ًتیجِ ًْایی ّغتٌذ.

1

1

-3کارؽٌاط پضٍّؾی داًؾکذُ در صَرت عپزی ؽذى حذاقل  6هاُ اس سهاى تصَیة

رٍاًؾٌاعی هحیظ

2

0

هَضَع ٍ ًذاؽتي هؾکالت ًظام ٍظیفِ ٍ آهَسؽی ،فزم اػالم آهادگی دفاع ،فزم

پایِ

ًظزیِ ٍ رٍػ ّای عزاحی

2

0

اعتؼالم ٍضؼیت تحصیلی ،فزم اػالم تاریخ دفاع ٍ تزگ راٌّوای اًجام هزاحل دفاع را

پزٍصُ عزاحی

عزح هؼواری 2

1

3

تِ داًؾجَ تحَیل هیًوایذ.

ًَع درط

ًام درط

-4حذاکثز ًوزُای کِ در جلغِ دفاع تَعظ اػضاء ّیأت داٍری تزای داًؾجَ تؼییي
ٍاحذ
ًظزی ػولی

پیؼ ًیاس

هیؽَد  18اس  20هیتاؽذ.
 -5تصوینگیزی در هَرد ً 2وزُ هزتَط تِ هقالِ تؼْذُ ؽَرای پضٍّؾی داًؾکذُ

ترم سوم  8واحد

تخصصی

تزًاهِ ریشی کالثذی هؼواری

1

1

هیتاؽذ کِ پظ اس تزرعی هذارک ارائِ ؽذُ (ًغخِ ًگارػ ؽذًُ ،اهِ پذیزػ ٍ یا

تخصصی

هؼواری ّوغاس تا اقلین

1

1

ًغخِ چاج ؽذُ هقالِ) ٍ هغاتقت تا فْزعت هجالت هَرد تأییذ ٍسارت ػلَم،

تخصصی

ًظزیِ ّای هکاى یاتی

1

1

تحقیقات ٍ فٌاٍری ،کویغیَى تزرعی ٍ تأییذ هجالت داًؾگاُ آساد اعالهی ٍ عایتْای

پایِ

رٍػ تحقیق در هؼواری

2

0

هزتَعِ ،حذاکثز ًوزُ اختصاؿ یافتِ تز اعاط جذاٍل هزتَعِ تؼییي ٍ ًوزُ ًْایی کِ

تخصصی

توزیي هؼواری 3

0

2

حاصل جوغ ًوزُ کغة ؽذُ در جلغِ دفاع ٍ ًوزُ هقالِ (یا ثثت اختزاع) هیتاؽذ

ًَع درط

ًام درط

پزٍصُ عزاحی

رعالِ ٍ عزح ًْایی

تَعظ هذیز پضٍّؾی تِ ریاعت داًؾکذُ اػالم ٍ ًوزُ ًْایی تَعظ ریاعت داًؾکذُ
ترم چهارم 6واحد

ٍاحذ
ًظزی ػولی

0

در صَرتجلغِ دفاع داًؾجَ درج خَاّذ ؽذ.
پیؼ ًیاس

 -6در صَرتیکِ داًؾجَ توایلی تزای ًگارػ ،اخذ پذیزػ ٍ یا چاج هقالِ ًذاؽتِ

6

تاؽذ ،هیتَاًذ تا تکویل ٍ ارائِ درخَاعت کتثی تِ داًؾکذُ اًصزاف خَد را در ایي
دروس پایه

 8واحذ

دروس پروژه طراحي

 14واحذ

دروس تخصصي

 10واحذ

جمع کل واحذها

 32واحذ

هَرد اػالم ًوایذ .در ایٌصَرت حذاکثز ًوزُ هوکي تزای داًؾجَ  18اس  20خَاّذ تَد.

 -7حذاقل ًوزُ قثَلی در ّز درط اػن اس درٍط دٍرُ ٍ درٍط جثزاًی در دٍرُ
کارؽٌاعی ارؽذ 12 ،اعت.
 -8اگز ًوزُ داًؾجَ در یک درط اًتخاتی کوتز اس  12تاؽذ ،هی تَاًذ تا هَافقت اعتار
راٌّکا تِ جای آى درط ،درط دیگزی را اًتخاب ًوایذ.
-9هیاًگیي ًوزات درٍط داًؾجَ در دٍرُ کارؽٌاعی ارؽذ در ّز ًیوغال تحصیلی
ًثایذ اس  14کوتز تاؽذ .اگز هیاًگیي ًوزات داًؾجَ در دٍ ًیوغال تحصیلی کوتز اس 14
تاؽذ ،آى داًؾجَ اس اداهِ تحصیل هحزٍم هی ؽَد.

تثصزُ:داًؾجَیاى پظ اس گذراًذى کلیِ ٍاحذّای درعی دٍرُ ،هیاًگیي کل ًوزات اٍ
اس  14کوتز تاؽذ ،در صَرتیکِ حزاکثز هذت هجاس تحصیلی ٍی تِ پایاى ًزعیذُ تاؽذ،
هی تَاًذ تا ٍ 16احذ درعی را در کِ در آًْا ًوزُ کوتز اس  14گزفتِ فقظ در یک
ًیوغال تحصیلی تکزار کٌذ ٍ در صَرت جثزاى کوثَد هیاًگیي کل ،فارؽ التحصیل
ؽَد.
ً-10وزُ درٍط پیؾٌیاس یا جثزاًی در کارًاهِ داًؾجَ ،جذاگاًِ ثثت هی ؽَد اها در
احتغاب هیاًگیي ًوزات ًیوغال تحصیلی ٍ هیاًگیي کل ًوزات داًؾجَ هٌظَر ًوی
ؽَد.
 -11داًؾجَیاى پظ اس گذراًذى تزم عَم ،تٌْا در تزم چْارم تحصیلی هی تَاًٌذ
پایاى ًاهِ خَد را ّوزاُ تا عایز درٍط تاقیواًذُ اخذ ًوایٌذ.
تثصزُ  :1در تزم آخز تٌْا اخذ یک درط عزاحی ّوزاُ تا پایاى ًاهِ هجاس هی تاؽذ.
تثصزُ  :2تزم تاتغتاى تزای داًؾجَیاى کارؽٌاعی ارؽذ جش تزم تحصیلی در ًظز
گزفتِ هی ؽَد.

