
 های ریلی ****برنامه پیشنهادی هشت ترمه دانشجویان مهندسی خط وسازه

 سال چهارمنیم سال سومنیم سال دومنیم سال اولنیم

ی
کـــــارآمـــــوز

1 (
0)

 

 سال ششمنیم سال پنجمنیم

ی
کـــــارآمـــــوز

2 (
0)

 

 سال هشتمنیم سال هفتمنیم

 (3) 1ریاضی 
 (3) 2ریاضی 

 1نیاز: ریاضی پیش

 (3مقاومت مصالح )
 نیاز: استاتیکپیش

 (2محاسبات عددی )
ر و نویسی کامپیوتنیاز: برنامهپیش

 معادالت دیفرانسیل

ساخت و اجرا خطوط 

(3) 
و  1آهننیاز: روسازی راهپیش

 طراحی مسیر و پروژه

برداری مسیر و نقشه

 (2عملیات )
 و عملیاتبرداری نیاز: نقشهپیش

 و  طراحی مسیر و پروژه

مبانی مهندسی 

 (3های ریلی )ماشین
 2آهن نیاز: روسازی راهپیش

 یا همزمان

 (3نگهداری خطوط )
نیاز: ساخت و اجرا پیش

 خطوط

 (3) 1فیزیک 
 (3معادالت دیفرانسیل )

 یا همزمان 2نیاز: ریاضی پیش

 (3دینامیک )
نیاز: معادالت دیفرانسیل پیش

 استاتیکو 

 (3ها )تحلیل سازه
نیاز: مقاومت مصالح و پیش

 یا همزمان محاسبات عددی

های طراحی سازه

 (3فوالدی)
 هاتحلیل سازهنیاز: پیش

 (3) 1آهن های راهپل
های نیاز: طراحی سازهپیش

یا  فوالدی و هیدرولوژی مهندسی

 همزمان

سازی و ابنیه پی

 (3مسیر )
نیاز: مکانیک خاک و پیش

 های بتن آرمهطراحی سازه

 (2) 1عالئم ارتباطات
 2نیاز: فیزیکپیش

شناسی و زمین

مصالح ساختمانی 

(2) 

 (3استاتیک )
 1نیاز: ریاضی پیش

 1آهن روسازی راه

(2) 
یا  نیاز: مقاومت مصالحپیش

 همزمان

دروس تخصصی 

 (2اختیاری )

های طراحی ایستگاه

 (3ریلی و پروژه )
 و 1آهنراه روسازینیاز: پیش

 پروژه و مسیر طراحی

های بتن طراحی سازه

 (3آرمه )
نیاز: تکنولوژی بتن و تحلیل پیش

 هاسازه

آزمایشگاه روسازی 

 (1آهن )راه
 2آهننیاز: روسازی راهپیش

متره و برآورد پروژه 

(1) 

رسم فنی و 

 (2کشی )نقشه

برداری و عملیات نقشه

(2) 
 1نیاز: ریاضی پیش

 نویسیبرنامه

 (3کامپیوتر )
 1نیاز: ریاضی پیش

 (2تکنولوژی بتن )
نیاز: زمین شناسی و مقاومت پیش

 مصالح

هیدرولوژی 

 (2مهندسی)
نیاز: آمار و احتماالت پیش

 مهندسی

 (3سازی )تونل
 نیاز: مکانیک سنگپیش

 (3) 2آهنهای راهپل
و  1آهنهای راهنیاز: پلپیش

 های بتن آرمهطراحی سازه

آهن های راهپلپروژه 

(1) 
 پل یا همزماننیاز: پیش

 (2برداری )اصول بهره (2دروس عمومی )
آمار و احتماالت 

 (3مهندسی )
 نیاز: معادالت دیفرانسیلپیش

 (3مکانیک خاک )
 نیاز: مقاومت مصالحپیش

 (3) 2آهنروسازی راه
نیاز: دینامیک و روسازی پیش

 1آهنراه

 (3زیرسازی مسیر )
مکانیک خاک و نیاز: پیش

 برداری و عملیاتنقشه

نگهداری و تعمیر 

 (3ها )سازه
 یا همزمان 2پل نیاز: پیش

 (2دروس عمومی )

آشنایی با 

 (0رشته)
 (2دروس عمومی )

طراحی مسیر و 

 (3پروژه)
 برداری و عملیاتنیاز: نقشهپیش

 (2مکانیک سنگ )
یا  نیاز: مکانیک خاکپیش

 همزمان
 (2دروس عمومی )

آزمایشگاه مکانیک 

 (1خاک )
 نیاز: مکانیک خاکپیش

 (3اقتصاد مهندسی )
نیاز: ساخت و اجراء پیش

 خطوط

دروس تخصصی 

 (2اختیاری )

 (3دروس عمومی )  (1تربیت بدنی)
آزمایشگاه تکنولوژی 

 (1بتن )
 یا همزمان نیاز: تکنولوژی بتنپیش

 (3) 2فیزیک 
 1 فیزیکنیاز: پیش

 همزمانیا  2و ریاضی 

دروس تخصصی 

 (2اختیاری )

دروس تخصصی 

 (3اختیاری )
 

 (1) 1آزمایشگاه فیزیک    
 1فیزیکنیاز: پیش

 (1) 2آزمایشگاه فیزیک  (1کارگاه عمومی )
 2فیزیکنیاز: پیش

  

 (2دروس عمومی )   
 (1)ورزش

 پیش نیاز: تربیت بدنی 
   (2دروس عمومی )
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