
 گرایش راه و ترابری
 

 اجباری / اختیاری واحد اصلي  عنوان درس 

 الزام به گذراندن
 اجباری 2.0 سمینار و روش تحقیق

 اجباری 6.0 پایان نامه

  واحد 21 دروس اجباری

 اجباری 3.0 تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

 اجباری 3.0 تکنولوژی و مواد روسازی

 اجباری 3.0 طرح هندسی راه پیشرفته

 یکی از دروس زیر:

 اجباری 3.0 مهندسی ترافیک پیشرفته

 اجباری 3.0 مدیریت تعمیر و نگهداری راه

  واحد 21 عنوان درس: اختیاری

 دروس اختیاری
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 اختیاری 2.0 مدیریت و نگهداری پل

 اختیاری 2.0 مدیریت و نگهداری تونل

 اختیاری 3.0 مهندسی فرودگاه

 اختیاری 2.0 مهندسی بنادر

 اختیاری 2.0 زهکشی و دفع آبهای سطحی

 اختیاری 3.0 مهندسی راه آهن پیشرفته

 اختیاری 1.0 آزمایشگاه روسازی

 اختیاری 3.0 مهندسی پل

 اختیاری 2.0 نقشه برداری مسیر راه

 اختیاری 3.0 مکانیک خاک پیشرفته

مدیریت روسازی راهها و پارکینگها و 
 فرودگاه ها

 اختیاری 3.0

 اختیاری 3.0 ظرفیت راهها و تقاطع ها

 اختیاری 3.0 قیرهای امولسیون و آسفالت سرد

 اختیاری 3.0 طراحی روسازی بتنی

 اختیاری 3.0 مکانیک شکست
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 اختیاری 2.0 مدلسازی رفتاری در حمل و نقل

 اختیاری 2.0 ایمنی در ترافیک

 اختیاری 3.0 برنامه ریزی حمل و نقل

تحلیل و ارزیابی سیستم های حمل 
 و نقل

 اختیاری 3.0

 اختیاری 2.0 حمل و نقل هوایی

 اختیاری 2.0 حمل و نقل دریایی

 اختیاری 3.0 حمل و نقل و برنامه ریزی شهری

 اختیاری 3.0 برنامه ریزی پیشرفته حمل و نقل

مدلسازی در برنامه ریزی حمل و 
 نقل شهری

 اختیاری 2.0
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 اختیاری 3.0 آمار و احتماالت پیشرفته

 اختیاری 3.0 تحقیق در عملیات در حمل و نقل

 اختیاری 3.0 ریاضیات عالی مهندسی

 اختیاری 2.0 کاربرد کامپیوتر در مهندسی راه

 اختیاری 3.0 تحلیل خطر در حمل و نقل

 Softمحاسبات نرم )

Computing) 
 اختیاری 3.0

 اختیاری 3.0 روش اجزاء محدود

 اختیاری 3.0 روش تحقیق تجربی

روشهای آمارگیری در حمل و نقل و 
 ترافیک

 اختیاری 3.0

 
 
 
 
 
 



 کارشناسی ارشد دروس جبرانی
 
 

ملزم به گذراندن دروس جبرانی به  ،باشد مدرک کارشناسی آنان غیر از مهندسی عمران دانشجویانی که**
 باشند.شرح جدول زیر می 

 
 

 گرایش راه و ترابریجدول دروس جبرانی دوره ارشد 
 دروس جبراني کارشناسي ارشد

 روسازی راه

 هندسی راهطرح 

 1بتن 

 مهندسی ترافیک 

  
 


