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پیام مقام وزارت تحصیالت عالی
نیـــروی بشـــری دمـــوزم دیـــدی و متنصـــا یکـــی از عناصـــر اصـــلی توســـعه سیاســـی ا تمـــاعی و اقتصـــادی کشـــورها ـــمردی
مــی ــودو بــدون تردیــد انکشــاف همــه ان ــه ابدانســتان عایــا بــدون ح ــور منــاب بشــری متنصــا و متع ــد امکــان پــ یر
ننواهـــد بـــودو وزارت تحصـــیالت عـــالی ابدانســـتان و ن ـــاد هـــای مربـــوی دن مســـ ولیت دمـــوزم و تربیـــه متنصصـــیا را در
ر ـــته هـــا و عرصـــه هـــای منتلـــ بـــا بـــراه دوری امکانـــات مســـاعد و مناســـع تحصـــیالت عـــالی ع ـــدی دار مـــی با ـــدو
تحصـــیالت عـــالی ســـتندرد و معیـــاری وابســـته اســـت بـــه نصـــاب تحصـــیلی عـــالی بـــروز و ـــام کـــه م تنـــی بـــر نیازمنـــدی
محصـــالن در امعـــه منجهـــه و

ـــان و بـــا معیـــار هـــای ق ـــوب ـــدی ملـــی و بـــیا المللـــی تن ـــی گردیـــدی با ـــدو وزارت

تحصــیالت عــالی ابدانســتان بــه من ــور تحهــر ایــا امــر م ــ بــا و ــود اــالی هــای بــراوان گــام هــای مــ ر و مفیــدی را در
ــت معیــاری ســاختا ن ــام تحصــیلی کشــور بردا ــته اســتو مــا کــامالو باورمنــد هســتی کــه مــردم ابدانســتان ایســته
تحصــیالت عــالی بــا کیفیــت انــد کــه از اعت ــار

ــانی برخــوردار بــودی و پاســنگوی نیــاز هــای اساســی بــازار کــار ابدانســتان

با ــدو بــرای نیــل بــه ایــا اهــداف وا دا ــتا نصــاب درســی هماهنــ

بــا معیارهــای

ــانی ابدانســتان ــموب و کــاربردی

امر حتمی و الاامی استو
در پــالن اســتراتمیک ملــی وزارت تحصــیالت عــالی تــدویا نصــاب تحصــیلی معیــاری بــرای تمــام ر ــته هــای تحصــیلی بــه
ــت بــه کمیســیون ملــی نصــاب تحصــیلی و یفــه ســپردی ــد

عنــوان یکــی از اهــداف اصــلی مجمــد ن ــر بــودی و بــه همــیا

تـــا در ایـــا مـــورد رهنمـــودی را تـــدویا نمـــودی و در رو ـــناای دن رونـــد انکشـــاف و بـــازنگری نصـــاب تمـــامی ر ـــته هـــای
تحصیلی کشور رادغاز نمایدو
خو ـــ نتانه پروســـه انکشـــاف و بـــازنگری نصـــاب هـــای تحصـــیلی حـــدود دو ســـاب ق ـــل در تمـــام ر ـــته هـــا از مرحلـــه نیـــاز
ســـنجی از ســـجد دیپارتمـــت هـــا پـــوهنحی هـــا و پوهنتـــون هـــا مســـتفیدان از ن ـــاد هـــای دولتـــی و خصوصـــی دغـــاز و
همچنــان مــدب هــای متعــددی ســایر کشــورها نیــا مــورد مجالعــه و بررســی قــرار گربــتوو نصــاب هــای یــک تعــداد ر ــته هــا
تکمیل و به منصه تج یر قرار گربتو
اینــک مســرت داریــ کــه در تــداوم ایــا پروســه انکشــاف و بــازنگری نصــاب هــای تحصــیلی ر ــته هــای منتلــ انجنیــری
پوهنتـــون هـــای کشـــورر م تنـــی بـــر رهنمـــود دیـــد بـــا همـــت و همکـــاری همـــه ان ـــه مســـ ولیا و اع ـــای کـــادر علمـــی
پــوهنحی هــای انجنیــری پوهنتــون هــای دولتــی و خصوصــی کشــور تحــت ن ــر کمیســیون ملــی نصــاب تحصــیلی تکمیــل و
دمـــادی تج یـــر گردیـــدی اســـتو مـــا ـــاهد تـــالم هـــای مســـتمر صـــادقانه و تنصصـــی همکـــاران خـــویی در ن ادهـــای
تحصـــیلی کشـــور در تمـــامی مراحـــل از ملـــه مرحلـــه نیـــاز ســـنجی بررســـی هـــای مســـلکی کمیتـــه هـــای تنصصـــی و
برگــااری کلســـتر هــای متعـــدد تــدویا نصـــاب درســی مرحلـــه تـــدقیر و مرحلــه ن ـــایی ســازی در هـــر یــک از ر ـــته هـــای
بــوا الــ کر بــودی و اقــدامات صــورت گربتــه را کــه بــا کیفیــت و معیارهــای عــالی بــه انجــام رســیدی اســت تحســیا و تهــدیر
می کنی و
اکنـــون بـــا ابتنـــار نصـــاب هـــای بـــازنگری ـــدی بیســـت ر ـــته منتلـــ انجنیـــری ن ـــایی ـــدی در وزارت تحصـــیالت عـــالی
ابدانســتان را

ــت تج یــر در تمــام پوهنتــون هــا و م سســات تحصــیالت عــالی دولتــی و خصوصــی کــه ایــا ر ــته هــا را
أ

دارنــد تهــدی

امعــه علمــی خــویی مــی نمــایی و امیــد داریــ بــا تج یــر نصــاب هــای دیــد بســا از خالهــا و کاســتی هــای

ق لی رب گردیدی ارااه خدمات تحصیالت با کیفت ب تر و بازدهی م ر تر صورت گیردو
در پایـــان از تمـــامی ت یـــه کننـــدگان نصـــاب هـــای تحصـــیلی ر ـــته هـــای انجنیـــری بـــه خصـــو

از همکـــاران گرامـــی در

وزارت تحصــیالت عــالی اع ــای کمیســیون ملــی نصــاب اســتادان پــر تــالم ــامل در ایــا پروســه ر ســای پــوهنحوی هــا
و دمــریا دیپارتمنــت هــای مربوکــه کمــاب قــدردانی و ســپای گــااری را مــی نمــای و بــرای ــان موبهیــت هــای مایــد در
عرصه خدمت به امعه اکادمیک کشور را تمنا دارمو

پوهنمل دیپلوم انجنیر ع دالتواب با کرزی
معیا علمی و سرپرست وزارت تحصیالت عالی

ب

برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی
وزارت تحصیالت عالی بازنگری و معیاری سازی نصاب های تحصیلی را یکی از اولویت های کاری خویی دانسته و در راستای دن برنامه بازنگری
و انکشاف نصاب های تحصیلی را کرح و تن ی نمودی استو بر اسای کرح بوا کمیسیون ملی نصاب تحصیلی با در ن ر دا ت تعدد ر ته
ها برنامه بازنگری را در مجموع  34کلستر اصلی و  164کلستر برعی رای اندازی نمودو م تنی بر پالن عملیاتی بازنگری نصاب هر ر ته با
ح ور روسای باکولته ها و اع ای کادر علمی همان ر ته ذینف ها متنصصیا و مس ولیا امور ذیربط صورت میگیردو در همیا راستا ما
اهد تدویر کلستر ر ته های منتل

ت بازنگری انکشاف و به روز سازی نصاب تحصیلی کشور یکی بعد دیگری تحت عار ملت واحد-

نصاب تحصیلی واحد هستی و همچنان درن ر است تا نصاب های تحصیلی دید به اسای یحه سیست کریدت وزارت تحصیالت عالی تدویا
گردد زیرا درایا سیست واحدهای درسی برای تکمیل هر یک از دوریهای تحصیلی معیا میبا دو م امیا به کتگوری های اساسی تنصصی
پوهنتون موب و اختیاری و کار عملی و مو نوگراف دسته بندی گردیدی حد اقل و حد اکثر کریدت و یا واحد درسی در مجابهت به یحۀ
سیست کریدت برای هر س مستر مشنا دی استو برای تعییا و تسلسل م امیا در دورۀ تحصیلی پیی نیاز بودن یک م مون برای
م مون دیگر مورد تو ه قرار گربته استودر کل وزارت تحصیالت عالی برنامه بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی را به من ور بردوردی
ساختا اهداف ذیل انجام میدهد:


عیار سازی نصابهای تحصیلی در مجابهت با معیار های ملی و بیا المللی



به روز رسانی نصاب های تحصیلی با تو ه به تحو ت گرف ساینس و تکنالوژی در مجابهت به نیاز بازار کار

در تمام کلستر های بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی ر ته های منتل

تحهر اهداف ذیل مجمد ن ر است:

 بازنگری م امیا به اسای تعداد کریدیت و محتوای م مون
 نیاز سنجی

ت ح ف و اضابه نمودن م امیا به اسای اولویت بندی نیاز های همان ر ته

 ارزیابی م امیا پیی نیاز(م امیا اساسی تنصصی و اختیاری)
 تج یر اهداف دموز ی ر ته با یوی ها و مدب های دید ( )OBE, SCLدموزم م تنی بر نتایج و اگرد محوری





همسان سازی نام م امیا تعداد کریدت ها و کود گ اری م امیا
مشنا نمودن نتایج متوقعه از کریکول درسی و مجابهت دن با نتایج متوقعه ر ته
تدییرات تعدیالت و تعویض نام م امیا به اسای پیشن اد اع ای کلستر ها با استفادی از مآخ معت ر کشور های منجهه و ان
ازدیاد ح ف و ادغام م امیا مجابر نیاز محصالن معیاری و همسان سازی کریکول درسی با کشورهای منجهه و ان و نیاز بازار
کار

ج

پیشگفتار
ارااه دموزم های معیاری در حوزی ر ته های انجنیری و تربیه نیروهای متنصا در بنیهای منتل رسالت م می است که پوهنحَیهای
انجنیری و ساختمانی به عنوان ن اد های تحصیالت عالی انجنیری ع دی دار هستندو باورمند هستی زمانی ن ادهای علمی میتوانند در ا رای
رسالت خویی موبر با ند که عالوی بر ارااه دموزم های ن ری به ارتهأ م ارت های عملی محصالن و اصالح نصاب درسی به من ور براه
دوری برصت های دلی بیشتر برای بارغ التحصیالن بیی از پیی عج تو ه نمایندو نصاب تحصیلی ( )Curriculumیک رکا اساسی
در تحصیالت عالی هر کشور استو زیرا نصاب تحصیلی در واق بیوگرابی ( ناسنامه) مشنصات و خصوصیات هر م مون (کوری) بودی که
به مناله رهنمود بشردی و ام برای موضوعاتی که قرار است تدییر در ب

سلوک و م ارت مسلکی محصالن به کل مجلوب مجابر به

اهداف مجروحه براه سازد می با دو
در سجد هر یک از پوهنتون ها پوهنحی ها و دیپارتمنت ها کمیته های نصاب تحصیلی و یفه دارند تا نصاب تحصیلی را که در ساب های
گ ته تدریس می گردید مورد ارزیابی بازنگری و انکشاف قرار دادی مجابر نیاز امعه بازار کار پیشربت تکنالو ی دخریا دستاوردهای
علمی و بالخری مجابر به استندرد ها و معیار های محلی ملی و
خصو

انی عیار سازندو تاکید ا ماع ملی که در مای حوت ساب  1396در کابل در

معیاری سازی نصاب های تحصیلی ابدانستان برگ ار گردیدی بود نیا بر همیا موارد بودو

کمیته های بازنگری نصاب در سجد پوهنحی ها و پوهنتون ها با تدویا و توزی پرسشنامه از اع ای کادر علمی بارغ التحصیالن محصالن بر
حاب و استندام کنندی های دولتی و خصوصی در زمینه نهای ضع

قوت برصت ها و االی های مو ود در نصاب های درسی ر ته های

منتل خواهان معلومات گردیدندو نتیجه تجایه و تحلیل ایا پرسشنامه ها و مصاح ه ها در هر ته نهای ض و قوت را مشنا و برصت ها
و االی های مو ود را انعکای دادو بر هیما م نی برای اصالح و بازنگری نصاب تحصیلی پالن های عملیاتی کرح و اولویت ها مشنا گردیدو
در پوهنحی های انجنیری و ساختمانی کار بازنگری توحید و معیاری سازی نصاب درسی با ی ر ته های ساختمان های صنعتی و مدنی
اداری اعمار ساختمان

رسازی و م ندسی دغاز گردیدو در ایا روند نصاب های تحصیلی تمام باکولته های انجنیری دولتی و خصوصی در

سجد وزارت تحصیالت عالی مورد بازنگری و انکشاف قرار گربتو بعد از بیی از یک ساب کار تنصصی و تدویر اندیا مرحله کلستر در سجد
ملی مجالعه نیاز های بازار کار و بررسی الگوهای منتل از سایر کشور ها تدویا نصاب واحد معیاری در سجد ملی به انجام رسیدو
انت ار می رود با تج یر نصاب های دید محصالن ر ته های مورد ن ر با دانی عمیر تر م ارت های بیشتر نگرم مس ولیت پ یری و
تع د مسلط وند کوریکه بتوانند با س ولت های ب تری وارد عرصه کار گر دیدی خدمات با کیفت و تنصصی را به امعه انجام دهندو یهیا
داری ایا دانی دموخته ها دارای م ارت مسلکی با د نایی با کمپیوتر و انترنت مسلط به زبان های بیا المللی اعتماد به نفس صداقت
توانمند به انجام تحلیل و تجایه علمی مسایل ا تماعی می با ندو

د
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عمومیات و دوب سمستروار م امیا

مقدمه
ساختار محتوا و بازدهی ن صاب در سی در ن ام تح صیالت عالی یک ک شور اگر بر ا سای معیار های علمی و بیا المللی با د عامل تو سعه
همه ان ه امعه و پدید دورندی ابر های رو ا برای ن سل های بعدی ا ستو برای ر سیدن به ایا اهداف بازنگری و تجدید ن ر به صورت
مستمردر نصاب های درسی به عنوان یک عنصری تا یر گ ار و سودمند پ یربته دی استو انانچه بازنگری نصاب درسی در پوهنتون ها و
ن اد های تح صیالت عالی در سجد

ان امر م

و مداوم مردی می ودو پرداختا به م شکالت امعه و ارااه راهکار های عملی برای رب

دن ها بدون دا تا ن صاب تح صیلی به روز دی و معیاری امکان پ یر نمی با دو تالم های دوامدار م س ولیا محترم ن ام تح صیالت عالی
ابدانستان از سجد دیپارتمنت ها تا مهام وزارت تحصیالت عالی نیا بر ایا م

استوار است که نهشه رای تحصیالت عالی دا تا کریکولوم

معیاری در تمامی ر ته ها استو
تی های تنصصی تدویا تدقیر و ن ایی سازی نصاب ر ته های انجنیری" پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور ابتنار دارند که در پرتو
قوانیا و پالی سی های وزارت محترم تح صیالت عالی تحت ن ر ریا ست محترم انک شاف برنامه های علمی م تنی بر ا ستراتیمی پوهنتون ها و
م سسات تحصیالت عالی مربوکه خویی و به حمایت مالی و تننیکی م سسه محترم بنیاد دسیا برنامه بازنگری اصالحی و تو سعوی نصاب
درسی ر ته های انجنیری" را از زمستان  1396در سجد دیپارتمنت ها و باکولته های سیوب م ندسی ساختمان های صنعتی و مدنی
اداری اعمار ساختمان دغاز نمایندو ایا تالم ها الی زمستان 1397هـومو ادامه یابتو استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی مرکا و و یات
در قالع کمیته های تن ص صی بازنگری ن صاب در سی ر ته های انجنیری و کل سترهای هفت گانه ن صاب در سی ر ته ها را بازنگری کامل
نمایدو نسنه دید دن ها را مشتمل بر نصاب درسی داگانه برای هر ر ته به موب مفردات و پالیسی کوری های درسی برای هر م مون
ن ایی ساخته و به مهام وزارت تحصیالت عالی و مجموعه اکادمیک انجنیری و ساختمانی ابدانستان تهدی می نمایندو
به من ور توحید و بازنگری نصــاب درســی ر ــته انجنیری اقدامات اولیه بنا بر نیاز امعه هدایت مهامات ذیصــالح و همکاری تننیکی
دبتر م سسه بنیاد دسیا از زمستان ساب  1396و زمستان  1397در سجد دیپارتمنت های پوهنتون ها منتل به خصو

پوهنتون کابل

پوهنتون پولی تننیک و پوهنتون های زون ها دغاز گردیدو در ایا مرحله نیاز سنجی از محصالن اع ای کادر علمی ذینف های محلی ملی
و بیا المللی از کریر توزی پر س شنامه ها انجام م صاح ه ها و تدویر ورک شاپ ها انجام یابتو همچنان به هدف ب ری گیری از تجربیات سایر
ک شورها مجالعه ن صاب های در سی برخی پوهنتون های معت ر ک شورهای منجهه و

ان ( امل پوهنتون های از ک شورهای م صر ایران

پاکســتان مالیایا اندونیایا ایا ت متحدی عربســتان ســعودی ترکیه عراا و هندوســتان) نیا صــورت گربتو همچنان از تجربیات برخی از
متن ص صیا ا صالح ن صاب در سی خار ی و داخلی که در زمینه انک شاف تح صیالت عالی ابدان ستان به خ صو

ر ته های مورد ن ر دارای

تجربه و تنصا بودند استفادی ب ینه صورت گربتو
در قدم بعدی کمیته های تن ص صی بازنگری ن ص اب در سی ر ته انجنیری با ا تراک برخی اع ای مجرب کادر علمی پوهنتون های
خصوصی و دولتی نمایندگان کمیته ملی بازنگری نصاب و تعدادی از نمایندگان ذینف ها و م سسات همکار در سجد وزارت تحصیالت عالی
تدویر یابتو ایا کمیته گاارم های اولیه واصــله و کریکولوم های درســی از پوهنتون های منتل مجالعه و بررســی نمودو همچنان اع ــای
کمیته های م کور نصاب های درسی ر ته های مورد ن ر را در برخی پوهنتون های کشورهای را که ق ال نام بردی د نیا از ن ر گ راندندو
در اخیر کمیته های م کور م سودی توحید دی و معیاری ن صاب در سی ر ته انجنیری را تدویا و
مت کری ارااه نمودندو

1

ت برر سی به کل سترهای ر ته های

عمومیات و دوب سمستروار م امیا
مسودی نصاب درسی ر ته انجنیری درهفت کلستر داگانه و در باصله زمانی بیشتر از ی مای بررسی گردیدو در هریک از کلسترها با
درن ردا ت نیاز و م رمیت موضوع بیا  48الی  98تا از اع ای کادر علمی پوهنتون های منتل دولتی و خصوصی از سجد مرکا و و یات
در سالون کنفرانس های وزارت تحصیالت عالی ا تراک نمودندو همچنان در ایا کلستر ها نمایندگان با صالحیت وزارت ها و ن اد های وزارت
رسازی وزارت انکشاف دهات وزارت ترانسپورت اراولی کابل اتحادیه انجنیران ابدانستان و سایر موسسات و ن اد های همکار نیا بعا نه
ا تراک نمودندو در پایان و بعد از اندیا نوبت بازنگری و ا صالح مجدد ن صاب در سی ر ته های انجنیری م شتمل بر م امیا کریدیت ها
مفردات و پالیسی کوری های داگانه برای هر م مون توحید و ن ایی گردیدو
کا ستی ها و تناق اتی همچون مو ودیت ن صاب های متعدد در سجد پوهنتون های منتل

تداخل بیا ر ته ها تداخل بیا محتوای

م امیا عدم مو ودیت کود نم ر واحد و ملی عدم تو ه به م ارت های عملی و کاربردی دانی دموختگان عدم تعری درست از مواد یحه
سی ست کریدیت تح صیالت عالی عدم مو ودیت مناب هم سان و معیاری در سجد ملی عدم مو ودیت تنا سع بیا تعداد کریدیت ها عدم
تعری دقیر از نوع م مون تفاوت باحی در رویکرد تج یر یحه کریدیت به ارت ای نصاب درسی و غیری موارد در نصاب های درسی ق لی
ر ــته های مورد ن ر به اســتناد اســناد و ــواهد گرددوری ــدی و ود دا ــت که کو ــی گردید در نصــاب دید رب گرددو تفکیک کامل
انجنیری یکی دیگر از دستاوردهای م می بود که برای اولیا بار در نصاب تحصیلی سراسری کشور انجام دو
در نتیجه تدییر ا سا سی  60بی صد در م امیا و مفردات ر ته “انجنیری به خ صو

دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی” تدییر و

ا صالح ا سا سی بی شتر از  40بی صد م امیا و مفردات ر ته انجنیری صورت گربتو با تو ه به اقدامات صورت گربته و نیاز به اباایی حس
تع د به ارزم های اسالمی و ملی نصاب تحصیلی ر ته های مورد ن ر با دا تا اخصه های ذیل ن ایی گردید:
نصاب واحد معیاری ملی که در سجد تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی کشور قابل تج یر با دو با تعری کامل از هر م مون که امل
عنوان نوع تعداد کریدیت صن و سمستری که تدریس می ود با معربی مناب اصلی و مناب ممد درسی برای هر م مون با تعری کامل
اهداف ر توی و م جابهت دن با اهداف اختصاصی هر م مون با تدویا پالیسی کوری های درسی مشنا و قابل ا را با معربی روم های
تدریس مجابر ایجابات هر م مون با تعری م س ولیت های اکادمیک و اخالقی ا ستاد و مح صل و با رویکرد اباایی ربیت های م سلکی
تحهیهاتی و عملی محصالن می ا د.

ماری

نام ر ته های بارغ دی پوهنحوی ساختمانی
دری

1

ساختمان های صنعتی و مدنی

2

م ندسی

3

ر سازی

4

ادارۀ اعمار ساختمان

پشتو
د صنعتی او مدنی ودانیو حانگه

English
Civil and Industrial Construction

م ندسی

Architedure department

ار ورلوب

Urbanization department

دودانیـــــو ورولـــــو مـــــدیریت

Building Construciton
Managemnet

حانگه
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امید ا ست تالم های صورت گربته بن شی بارگی از االی ها و م شکالتی مو ود در ایا زمینه را پایان دادی و زمینه تح صیل ب تر را برای
برزندان ایا مرزوبوم در ر ته های نام ردی دی براه سازدو
در اخیر از م س ولیا محترم وزارت تح صیالت عالی اع ای کمیته های تن ص صی باز نگری ن صاب و ا تراک کنندگان کل ستر های هفت گانه
که با سعی و پشت کار مو ع موبهیت ایا پروسه گردیدند ا ار سپای و امتنان می نمایی و

دیدگاه
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی مینواهد تا متنصصیا ر ته انجنیری ساختمانی را به سجد ملی و منجهوی تربیه نمودی تا از کریر
دموزم علوم وتکنالوژی نویا وتحهیهات علمی به امعه مصدرخدمت وندو

ماموریت
دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی وانان را با استفادی از علوم وتکنالوژی معاصر درر ته انجنیری ساختمان تربیه نمودی تا منحیث
متنصصیا ورزیدی به کشور عایا مصدر خدمت وندو
اهداف آموزشی
هدف اساسی تج یر ایا نصاب تحصیلی ع ارت است از :تربیه و بارغ نمودن محصالن دوری لیسانس در ر ته انجنیری ساختمان های صنعتی
و مدنی (تعمیرات رهایشی تجارتی عام المنفعه و تمام ساختمان های مربوکه دن ا) کی نه سمستر در مجابهت با پروگرام های بیا المللی
پاسخ گو با دو تربیه انجنیران وان در ر ته انجنیری ساختمان ای صنعتی و مدنی که مجموعه بعالیت ای کامپلکس پالنگ اری کرحریای
اعمار و تج یر تعمیرات منتل صنعتی و مدنی را در بر میگیردو بارغ های ایا دیپارتمنت تمام خواسته ها و نیازمندی های معاصر انجنیری
را در ایا ر ته به هر سجد که مجال ه ود مربوع می نمایندو ما ب تریا انجینران را که از و یات منتل و برهن

متفاوت نمایندگی می

نمایند از کریر دموزم عالی صلد دمیا و دارای محیط تحهیهاتی خوب توسط اع ای کادر اکادمیک مجرب تربیه خواهی نمودو ایا دیپارتمنت
انجنیران خوب را که به وام ابدانی و

انی احترام دا ته قادر به ره ری امعه به سوی یک زندی گی مربه توام با ستندرد های بلند با ند

با تج یر ایا نصاب تحصیلی بارغ خواهد دادو
تهویت سیست تحصیالت عالی تنصصی انجنیری از ن ر کمی وکیفی که نه تن ا نیازمندی های توسعه و پیشربت ابدانستان را ن ربه مجال ات
معاصر وابدی با ند بلکه با معیار های اکادمیک پوهنتون های منجهه رقابت نمودی بتواند از مله اهداف بلند مدت ایا دیپارتمنت می با دو
رسالت دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی و مدنی ارتهای سجد دانی در ر ته انجنیری ساختمان های صنعتی و مدنی مجابر به قانون تحصیالت
عالی تحهیهات علمی در ایا ر ته و عرضه خدمات انجنیری تج یا و اکماب مادی و معنوی دیپارتمنت ارتهای ربیت کادر علمی اداری و
محصالن می با دو
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نتایج متوقعه رشته


کســـع م ـــارت هـــای تحلیـــل ســـاختمانی تعمیـــرات و دیگـــر ســـاختارهای انجنیـــری بـــا اســـتفادی از دانـــی تننیکـــی و نـــرم
اباارهای مربوکه



کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه



کســع دانــی تج یــر نهشــه هــای ســاختمانی در ســاحه و ن ــارت از پروســه اعمــار و کیفیــت ســاختمان هــا بــا درن ردا ــت
بودیجه و زمان تعییا دی
کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری






کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایدار
کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

مقاصد
با برا گربتا یک دوری تحصیلی لیسانس با ایا مفردات بارغ های ایا دیپارتمنت مهاصد ذیل را بر دوردی ساخته و توانایی های دتی
را دارا می با ند:
 -1دیاایا ساختمان های رهایشی عام المنفعه و بابریکه های صنعتی با معیار های

انیو

 -2ساختمان و مدیریت پروژی های تعمیرات صنعتی و مدنی با تکنالوژی معاصرو
 -3حفظ و مراق ت ساختمان های صنعتی و مدنیو
 -4مدیریت و ادارۀ موسسات ساختمانی
 -5پالنگ اری پروژی های منتل ساختمان های صنعتی و مدنیو
ارزش ها
با تو ه به اصوب حاک بر امعه حفظ مناب علیای کشور تحکی وحدت ملی تع د به ارتهای کمی وکیفی دموزم علمی وکاربردی دانی
علوم انجنیری بکار گیری استندردهای پ یربته دی ملی وبیا المللی درمحیط اکادمیک تعمی مسوولیت پ یری و ارزم های اساسی ذیل
مد ن ر قرارگربته دی است:


باور واحترام به ارزم های اسالمی وملی



تهویت روحیه وحدت ملی همگرایی وتحکی



احترام به کرامت انسانی تعمی عدالت برابری وقانونیت




تحصیالت عالی با کیفیت ومعیاری متناسب به نیاز جامعه وبازارکار



ات سیاسی

اصل مسوولیت پ یری وقانون گرایی
اداری سال

مو ر وکاردمدو

بارغ های ایا دیپارتمنت با برا گربتا یک دوری تحصیلی لیسانس با مفردات بازنگری دی مهاصد بوا را بردوردی ساخته و توانایی های زم را کسع
می نمایندو
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معرفـی مختـصر دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنتون پولی تخنیک کابل
دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی و مدنی درساب  1347هـ وم بنام دیپارتمنت م ندسی و عناصر ساختمانی ایجاد د که بعد وا در ساب 1356
بنام دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی و مدنی مسمی گردیدو از زمان تاسیس الی اکنون ایا دیپارتمنت در تربیه کادر های ورزیدی انجنیری
تآمیا وانکشاف سال روند درسی-میتودیکی و کارهای علمی – تحهیهاتی موبهیت ای ایانی دا ته و از هیچ گونه سعی و تال ی دریغ نورزیدی
استو
اولیا دوری بارغان ایا دیپارتمنت در ساب  1351که  17نفر بودند به حیث انجنیران ورزیدی ساختمانی به امعه تهدی گردیدندو ازساب 1358
به بعد ایا دیپارتمنت به تربیه انجنیران بسویه ماستر دغاز نمودی و در ساب  1363اولیا دسته انجنیران ورزیدی ساختمانی بسویه ماستر را به
امعه تهدی نمودو
از زمان تاسیس الی اکنون ایا دیپارتمنت به تعداد (  ) 1762نفر انجنیر بسویۀ لیسانس و ماستر به امعه تهدی نمودی است که ازایا مله
( ) 198تا دن ا اناث و ( )1564تا دن ا ذکور می با دو
تدریس در دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی و مدنی با استفادی از روم های معاصر و مو ر ممکنه بشکل ارایه لکچرها دری های عملی کار
های براتواری سیمینارها و کنفرانس های علمی استادان و محصالن ا رای کارهای صنفی پروژی های صنفی و تج یهات علمی و تولیدی
کاربرد نرم اباار های انجنیری و انترنت تامیا روابط وهمکاری های علمی واکادمیکی با استادان پوهنحی های انجنیری سایر پوهنتون ها
ت ادب تجارب با موسسات تولیدی و ساختمانی کشور درعرصه های کاربردی و استفادی از مواد و سیست های دید ساختمان سازی پیی بردی
می ودو دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی ومدنی ق ل از تحو ت اخیر درکشور با براتوار دزمایی مواد وعناصر ساختمانی مج ا بود که دردن
عالوی بر ا رای کارهای براتواری توسط محصالن وکارهای تحهیهاتی استادان دزمایی مواد ساختمانی موسسات تولیدی و ساختمانی دیگر
ن اد ها نیا ا راء میشد که با تا س

براوان درا ر نگ ای خانمانسوز داخلی ومداخالت خار ی کامالو ازبیا ربتو خو نتانه در ایا اواخر

دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی ومدنی توبیر یابت تا به کمک مالی بانک

انی براتوار مواد ساختمانی خود را دوباری تج یا نمایدو در حاب

حاضر استادان دموزم دیدی با همکاری برانت مربوکه دیپارتمنت در محدودی امکانات ایا براتوار دزمایشات براتواری را برای محصالن در
بنی م مون مواد ساختمانی ا راء می نمایدو از درزوهای دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی ومدنی است که نسل وان کشور ازهرقوم و ملیت
به اسای لیاقت و ایستگی وبدون هیچ نوع ت عیض تحت سه واحد درزمینه براگیری علوم انجنیری بعالیت نمایندو به همگان معلوم است که
بارغان ایا دیپارتمنت همامان با براغت ان دراوکات موسسات ساختمانی دولتی وغیر دولتی با معا ات کابی

ب گردیدی ومصدر خدمت

به امعه میشوندو ایا انجنیران درزمینه های دیاایا ومحاس ه ن ارت وکنتروب مدیرت واعمار ساختمان ا ا رای و یفه نمودی س
خود را درعرصه بازسازی و اعمار مجدد کشور ن

ومس ولیت

زدی خویی صادقانه ادا مینمایندو مدت دوری تحصیل در ایا دیپارتمنت تا ق ل ازدغاز

نگ ا پنج ساب را دربر میگربت و به بارغان ایا ر ته دیپلوم ماستری تفویض میگردیدو اکنون مدت دوری تحصیلی دریا دیپارتمنت  9سمستر
ویا ا ارنی ساب می ا د که براسای پالن انکشابی وزارت تحصیالت عالی به سیست کریدیت عیار وتج یر گردیدی استو ایا دیپارتمنت
درساب  1388اولیا دور بارغان سیست کریدیت را به امعه تهدی نمودو محصالن ایا دیپارتمنت در ریان هشت سمستر دروی ن ری
عملی و ح وری را برا گربته ودراخیر سمستر هشت تج یهات را

به م دوری مواد ودمادگی برای ا رای پروژی دیپلوم را ا راء مینمایندو

براسای مواد زمه م دوری دۀ م کور پروژی دیپلوم خویی را در ریان سمستر ن

ا راء وتکمیل نمودی وبعداو درح ور کمیسیون

اختصاصی که متشکل از استادان دیپارتمنت دیپارتمنت های ذیربط وهمچنان موسسات ساختمانی دیگر می ا ند دباع نمودی ودرصورت
موبهیت سند خویی را به سویه انجینر لیسانس بدست می دورندو
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کی ساب  1391هـ م در در پ لوی دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی و مدنی دیپارتمنت دید تحت نام دیپارتمنت ادارۀ اعمار ساختمان ها
تاسیس گردید که بعال منحیث یک دیپارتمنت مستهل به بعالیت خویی ادامه میدهدو
نـیـاز سـنـجـی
هی ت ره ری و کمیته کاری نصاب پوهنحوی های انجنیری پوهنتون های دولتی برنامه بازنگری و انکشاف کریکول پوهنحوی انجنیری را در
مدت یک ساب گ ته تدویا و ا را نمود ی استو برنامه بازنگری و انکشاف کریکول پوهنحوی های انجنیری کی دو بعالیت عمدی و اساسی
انجام دادی د :
 .1رای اندازی برنامه نیاز سنجی با تدویا و توزی پرسشنامه ها و تجایه و تحلیل دادی ها
 .2برگااری بعالیت های گروپی در قالع ورکشاپ ها و تجایه و تحلیل دادی هاو
برنامه نیازسنجی به هدف بررسی میاان مجابهت کریکول مو ود پوهنحوی های انجنیری با انت ارات و نیازمندی های ذینفعان اع از مفید
بودن و کاربردی بودن م امیا به روز بودن و معیاری بودن مفردات بومی بودن و معیاری بودن مناب درسی ناسایی نکات ضع و قوت
کریکول تحصیلی پوهنحوی انجنیری و همنوانی نصاب ها با معیار های بیا المللی رای اندازی گردیدی بودو بعالیت های گروپی و تجایه و
تحلیل دادی های دن ب ه هدف سنجی نیاز های اساسی بازار کار و براه دوری برصت های دلی بیشتر برای بارغ التحصیالن هر سه ر ته
پوهنحوی ساختمانی با تو ه به ا اع دن بازار کار تدویر گردیدو در بنی ننست دادی های حاصل از پرسشنامه ها و در بنی دوم دادی
های حاصل از بعالیت های گروپی مورد تجایه و تحلیل قرار گربتو
ا رادت زیر به من ور تجایه و تحلیل پرسشنامه ها صورت گربته است:
 -1ترتیع تی کاری در قالع کمیته نصاب هر پوهنحوی :به اسای لسه کمیته نصاب پوهنحوی های انجنیری ایا تی کاری با معربی یک
نمایندی از سوی دیپارتمنت های ا ارگانه و دمریت کمیته نصاب پوهنحوی ساختمانی تشکیل گردیدو
-2

ناسایی ذینفعان :پوهنحوی ساختمانی با ذینفعان متعددی اه در داخل و اه در خارج در تعامل می ا د که هر یک میتوانند بر
پوهنحوی ا ر گ ا ته و یا از پوهنحوی ا ر پ یر با ندو هر یک از ذینفعان نیاز ها و انت ار های قابل تو ی دارند که پوهنحوی ساختمانی
در راستای بازنگری کریکول دن ها را می ایست در ن ر گیردو ذینفعان پوهنحوی ساختمانی قرار ذیل اند:



دیپارتمنت ها  :دیپارتمنت های منتل پوهنتون های دولتی و خصوصی از ذینفعان ا ر گ ار اندو پیشن اد بازنگری کریکول

تن ی

مفردات و تعییا روم تدریس از صالحیت های دیپارتمنت ها است که در اگونکی ارااه خدمات دموز ی بسیار تا یر داردو


ارگان های دولتی  :از دنجا که یکی از رسالت های پوهنحوی ساختمانی تربیه کاد ر های تنصصی در عرصه های منتل

انجنیری

ساختمان است ایا گروی بازار کار مستهی برای محصالن ر ته انحنیری ساختمان را تشکیل میدهد پوهنحوی ساختمانی در
راستای تدویا کریکول پیشن ادات ایا ن اد ها که امل وزارت محترم

رسازی

اروالی کابل اتحادیه انجنیران را در ن ر گربته

تا محصالن عالوی بر براگیری دموزم های اساسی انجنیری دموزم های کاربردی و م ارت های عملی مورد نیاز را برا گیرندو


سکتور خصوصی اع از رکت های ساختمانی تجارتی سرمایه گ اران :ایا گروی حوزی کاری مساعد و نس تآ بکر برای بارغان ر ته
ساختمانی ب ه حساب می دیدو با تو ه به تعداد زیاد بارغ التحصیالن ساختمانی و ا اع دن بازار کار نیاز های ایا سکتور
ناساای و در کریکول تعداد از م امیا بر اسای دن درج گردید تا زمینه براه ساختا کاردموزی و برصت های دلی در دیندی
برای بارغ التحصیالن بیشتر میسر گرددو



محصالن :ایا گروی از ذینفعان ا ر پ یر اند و به صورت مستهی خدمات دموز ی به دن ا اراه میشودو
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بارغ التحصیالن :ایا گروی نیا از ذینفعان پوهنحوی ساختمانی اند که در راستای تدویا کریکول نیاز های ایشان در زمینه براه
دوری برصت های دلی مساعد در ن ر گربته دو

 -3تــــدویا و توزیــــ پرسشــــنامه هــــا برگااری کارهــــای گروپــــی در قالــــع ورکشــــاپ هاباا ــــتراک ذینفــــ هــــای
دولتی خصوصـــی وموسســـات همکاردرســـجد و یـــات و مرکـــا و تجایـــه وتحلیـــل دادی هـــای واصـــلهو هـــدف از تـــدویا
وتوزیـــ پرسشـــنامه هـــا بررســـی میـــاان مجابهـــت کریکـــول بعلـــی پـــوهنحوی ســـاختمانی باانت ـــارات ونیازمنـــدی ای
بــازار کاروذینفعــان بــودی اســتو م ــاحثی همچــون مفیــد و کــاربردی بــودن م ــامیا بــروز بــودن و معیــاری بــودن
مفردات بــومی واکادمیــک بــودن منــاب

درســی و ناســایی نکــات ضــع

و قــوت نصــاب تحصــیلی پــوهنحویهــای

ساختمانی تمرکا بیشترگردیدی استو
 -4تدویر ورکشاپ هابه ا تراک ذینفع ا و ن ادهای همکار درسجد مرکا و زون ا که هدف ازبرگااری بعالیت ای گروپی وتجایه وتحلیل
دادی های دن سنجی نیازهای اساسی بازار کار در ر ته ساختمانی وبراه دوری برصت ای دلی بیشتر برای بارغ التحصیالن دیپارتمنت
ساختمان های صنعتی و مدنی و باتو ه به ا اع دن بازار کار بعلی بودی استو ا تراک کنندگان دریا ورکشاپ ها خالهای مو ود
در نصاب تحصیلی بنصو

درساحه عملی را انعکای دادی پیشن ادات خویشرا ارااه نمودندو ایا پیشن ادات توحید و در پروسه بازنگری

نصاب به دن ا ترتیع ا ر دادی دو
 -5بررسی و توحید پیشن ادات واصله از ن ادهای انجنیری موسسات وانجوهای ساختمانی و سایر ن ادهای ذیعالقه در سجد و یات منتل و
ایا پیشن ادات به کورکلی بنشی از رهنمود اصالح کریکل تحصیلی در مراحل بعدی گردیدو
 -6تحلیل پرسشنامه ها :بعد از م دوری پرسشنامه ها تی کاری هر هفت نوع پرسشنامه را با استفادی از نرم اباار  SPSSتحلیل و دادی
های حاصل از ایا پرسشنامه ها مورد تجایه و تحلیل قرار گربتو

مـعـرفـی مـحتـوی
أ .مدت دوری تح صیل :دوری لی سانس ر ته های ساختمانی مرحله تح صیلی انجنیری ساختمان در ن ام تح صیالت عالی ابدان ستان می
با د که به کور عادی ا ارو نی ساب تحصیلی را در بر می گیردو
ب .کریدیت ها و کود نم ر م ـــامیا :در ایا کریکل مجموع تعداد کریدیت ها در کتگوری های ا ار گانه بوا  162کریدیت تث یت
گردیدو
ج .م امیا در سی و کتگوری ها :مادی ی دوم یحه ی سی ست کریدیت م س سات تح صیالت عالی«:حد اقل کریدیت ها در دوری ی
لی سانس  136کریدیت و حد اکثر دن مربوی به کوب دوری تح صیلی ر ته مربوکه بودی و از  21کریدیت در یک سم ستر تجاوز نمی
نمایدو»
مادی سوم یحه م کور سیست کریدیت م سسات تحصیالت عالی« :م امیا دوری لیسانس به م امیا اساسی م امیا تنص صی
م امیا اختیاری و م امیا پوهنتون موب تهسی می وندو م امیا اساسی باید حداکثر  30بیصد م امیا تنصصی حد اقل 50
بیصد و م امیا اختیاری به موب م امیا پوهنتون موب  12بیصد مونوگراف سیمینار ستاژ امتحان دولتی و تکمیل پروژی ی
دیپلوم  8بی صد م امیا دوری لی سانس را احتوا می نمایند و نمرات دن از  100نمری محا س ه می ودو بی صدی م امیا م کور در
پالن تعلیمی ( ضمیمه ی ماری  )10گنجانیدی دی استو»
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ر ته ساختمان های

به ا سای مواد بوا و م تنی بر توابر های به عمل دمدی در کل سترهای هفت گانه ر ته انجنیری به خ صو

صنعتی و مدنی م امیا امل در نصاب درسی به اسای ایجابات تنصصی ر ته و الاامات سیست کریدیت قرار ذیل تهسی گردید:


م امیا اساسی :مجموعا در ایا کریکل  48کریدیت که  30بیصد مجموع کریدیت های ایا ر ته را تشکیل میدهد به ایا
کتگوری اختصا



م امیا تنصصی :مجموعا در ایا کریکل  79کریدیت که  50بیصد مجموع کریدیت های ایا ر ته را تشکیل میدهد به ایا
کتگوری اختصا



دادی دی است
دادی دی است

م ــامیا اختیاری و پوهنتون ــموب :مجموعا در ایا کریکل  19کریدیت که  12بیصــد مجموع کریدیت های ایا ر ــته را
تشکیل میدهد به ایا کتگوری اختصا



دادی دی است

م ــامیا کار عملی و تیایس لیســانس مجموعا در ایا کریکل  16کریدیت که  8بیصــد مجموع کریدیت های ایا ر ــته را
تشکیل میدهد به کتگوری اختصا

م امیا اساسی

دادی دی استو

م امیا تنصصی

بیصدی

بیصدی

تعداد
م امیا

بیصدی

27

79

%50

تعداد
کریدیت

6

19

%12

تعداد
م امیا

تعداد
کریدیت

بیصدی

11

48

%30

تعداد
م امیا

تعداد
کریدیت

م امیا کار عملی
و تیایس لیسانس

5

16

8
%

د .مو ودیت تیایس لیسانس :مجموعا در ایا نصاب  8بیصد مجموع کریدیت ها به تیایس لیسانس اختصا

تعداد
م امیا

تعداد
کریدیت

49

162

بیصدی

تعداد
م امیا

تعداد
کریدیت

م امیا اختیاری
و پوهنتون موب

مجموع

100%

دادی دی استو

ی .تنا سع کار عملی و ن ری :در پرو سه بازنگری ن صاب تح صیلی اباایی قابل تو ه در بعالیت های عملی مح صیلیا بمیان دمد از مله
در تعداد زیاد از م امیا ا سا سی و تن ص صی برنامه در سی به نحوی ترتیع گردیدی ا ست که امل هر دو بنی عملی و ن ری با دو
همچنان م امیا مستهل در

ت اباایی م ارت های عملی محصالن امل نصاب گردید

و .روم های دموزم و تدریس :تدریس به روم های متفاوت ذیل پیی بینی دی است:
 ارااه لکچر و رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 تدریس متهابل و تدریس توسط خود محصل
 کارهای گروپی و ارااه دنو

 ارااه سمینار توسط محصالن در بع ی از ساعات درسی
 ا رای کار های براتواری
 ا رای پروژی های صنفی
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 ا رای کار های عملی در ساحه
ز .نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی محصالن:
پالیسی حاضری
 ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

 محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو
 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
قواعد کارخانگی
 کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
 نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو
 سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو
 در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
پالیسی تاخیر کاری
کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصالن در صورت تاخیر اانس دوم نداردو محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی
دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت
می گیرد:
 ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار کار خانگی ا تراک در بعالیت های گروپی) ( ٪ )20
 کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی) به صالحیت استاد م مون
 امتحان وسط سمستر
 امتحان ن ایی سمستر

( ٪ )20
حد اکثر ( ٪ )60
٪ 100

مجموع
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وجایب و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و ســلوک زم در رابجه به م ــمون را ارتها دهی و محصــالن باید در مشــارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خ صو صیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر بر صت م ساوی بدهندو اخالا و ا صوب ربتاری را که زمه محیط
علمی است مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروسه تدریس گردد ا تناب نمایندو با پابندی به وقت و با خالقیت س

بعاب

خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو
پالیسی عدم صداقت اکادمیک
 عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلومات استناد نادرست سرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از انع
مح صالن در حیا تح صیل انجام ودو ارتکاب انیا اعمالی از انع مح صل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تح صیالت
عالی با محصل م نون برخورد میشودو
 استاد م مون مس ولیت ابتدایی برای تشنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو استاد در صورت تشنیا عدم صداقت
علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیه محصل در زمینه معربی دن به مر

مربوبجه تصمی اتناذ می نمایدو

 تصمی استاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های درسی سایر محصالن را تحت الشعاع قرار نمی دهدو استاد
م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو
 اداری پوهنحوی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو

اشتراگ گنندگان کلستر ها
الـــ  :اع ـــای کلســـترهای برعـــی ر ـــته ســـاختمان هـــای صـــنعتی و مـــدنی”  7 :تـــا اســـتادان و متنصصـــیا کـــه ـــامل
ر ســــا ودمــــریا دیپارتمنــــت هــــای پــــوهنحویهــــای انجنیــــری نماینــــدی وزارت محتــــرم

رســــازی و نماینــــدی اتحادیــــه

انجنیران ابدانستانو
ب :اع ای کل ستر ن اای ر ته های انجنیری" :در حدود  100تا از ا ستادان پوهنتون های دولتی و خ صو صی از و یات منتل
باصالحیت وزارت خانه های منتل و ن اد ها می با دو

نمایندگان

جدول سمستروار مضامین
دوری لیسانس ر ته ساختمان های صنعتی و مدنی در زیر مجموعه پوهنحوی ساختمانی در نه سمستر تحصیلی  16هفته ای درسی ارایه
میگرددو در ایا ر ته مجموعا  49م مون که امل  11م مون اساسی  27م مون تنصصی  6م مون اختیاری و پوهنتون موب و 4
م مون کار عملی و یک م مون تیاییس لیسانس می ا د کی  162کریدیت تدریس میگرددو
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سمستر ( ( ) 1ساب اوب سمستر اوب)
م مون

ماری

پشتو

دری

اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمی
ثقافت1 -

1

ثقافت اسالمی1 -

2

ت الالالالالالالالالالاریخ معاصالالالالالالالالالالالر
افغانستان1-

3

تربیت بدنی1 -

4

لسان خارجی1-

5

کمپیوتر

کمپیوټر

6

ریاضی 1 -

ریاضی1 -

7

کیمیا ی ا1 -

کیمیا1 -

8

هندسالالالالالالالاله ترسالالالالالالالالیمی-
1

9

رس تخنیک1 -

10

مبادی انجنیری

ترس الالالالالالالالالالالالالالالالالالیمی
هندسه 1 -
رسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
تخنیک1 -
د انجنی الالالالالالالالالالالالرئ
مبادی

د افغانس الالالالالالالالالالتان
معاص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالر
تاریخ1 -
ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدن
روزنه1-
خ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالارج
ژبه1 -

ساعات درسی

کود

کتگوری
م مون

Islamic Studies -1

CO-CIC101

پوهنتون
موب

1

Contemporary History
of Afghanistan -1

CO-CIC102

//

1

--

Physical
Trainings- 1
Foreign
Language-1

CO-CIC110
CO-CIC103
CO-CIC112
CO-CIC104
CO-CIC105
CO-CIC106
CO-CIC107
CO-CIC108

//

1

--

--

//

2

--

--

2

//

1

2

--

3

2

دساسی

2

2

--

4

3

//

1

2

--

3

2

//

1

2

--

3

2

4

--

4

2

--

--

1

1

English

Computer
Engineering
Mathematics- 1
Engineering
Chemistry-1
Descriptive
Goemetry-1
Graphics-1
Introduction to
Engineering

ن ری

عملی

ستاژ

مجموع

تعداد
کریدت

--

--

1

1

--

1

1

1

1
2

//
تنصصی

1

ماری

نوع م مون

کریدت

بیصدی ن ر به مجموع کریدت ها

ماری

1

پوهنتون موب

7

41.18%

1

2

اساسی

9

52.94%

2

3

تنصصی

1

5.88%

3

4

اختیاری

0

0.00%

مجموعه

17

100%
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دیپارتمنت و
پوهنحی ع دی
دار تدریس ان

م امیا اختیاری

ام ای دمر دیپارتمنت

م امیا
پیی ری

کود

مالح ات

تعداد کریدت
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سمستر ( ( ) 2ساب اوب سمستر دوم)
م مون

ماری

پشتو

دری

1

ثقافت اسالمی2 -

اسالمی ثقافت2 -

2

تالالالالالالالالالالالالالالالاریخ معاصالالالالالالالالالالالالالالالر
افغانستان2-

د افغانسالالالالالالالالتان معاصالالالالالالالالر
تاریخ2 -

3

تربیت بدنی2-

بدن روزنه2-

پروگالالالالالالالالالالالالالرا سالالالالالالالالالالالالالازی
کمپیوتر
ریاض الالالالالالالالالی انجنی الالالالالالالالالری-
2
کیمی الالالالالالالالالا ی انجنی الالالالالالالالالری-
2

دکمپیالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوتر
پروگرامجوړونه
د انجنی الالالالالالالالالری یاض الالالالالالالالالی-
2

4
5
6

د انجنیری کیمیا2 -

7

هندسه ترسیمی2 -

ترسیمی هندسه 2 -

8

رس تخنیکی2 -

9

احصایه و احتماالت

تخنیکی رس 2 -
احصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالایه او
احتماالت
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لسان مسلکی1-

خارج ژبه1-

ساعات درسی

Islamic Studies -2
Contemporary
History of
Afghanistan -2
Physical
Trainings-2
Computer
Programming
Engineering
Mathematics- 2
Engineering
Chemistry-2
Descriptive
Goemetry-2
Graphics-2
Statistics and
Probabilities
Professional
Language-1

ن ری

عملی

ستاژ

مجموع

تعداد
کریدت

--

--

1

1

CO-CIC101

--

1

1

CO-CIC102

1

1
1

کود

کتگوری م مون

CO-CIC-201

پوهنتون موب

1

CO-CIC-202

//

1

--

CO-CIC-210

//

1

2

--

CO-CIC-212

//

--

2

--

2

CO-CIC-204

دساسی

2

2

--

4

3

CO-CIC-205

//

1

2

--

3

2

CO-CIC-206

//

1

2

--

3

2

CO-CIC-207

//

--

4

--

4

2

CO-CIC-211

//

2

--

--

2

2

50CO-CIC-2

تنصصی

2

--

--

2

2

English

نوع م مون

کریدت

بیصدی ن ر به مجموع کریدت ها

ماری

پوهنتون موب

4

41.18%

1

اساسی

11

52.94%

2

تنصصی

2

5.88%

اختیاری

0

0.00%

مجموعه

17

100%

12

دیپارتمنت و
پوهنحی ع دی دار
تدریس ان

م امیا اختیاری

3
ام ای دمر دیپارتمنت

م امیا
پیی ری

مالح ات

CO-CIC110
CO-CIC112
CO-CIC104
CO-CIC105
CO-CIC106

CO-CIC103

کود

تعداد کریدت

عمومیات و دوب سمستروار م امیا

سمستر ( ( ) 3ساب دوم سمستر اوب)

ماری

م مون
دری

پشتو

کود

کتگوری
م مون

COCIC-301

پوهنتون
موب

1

Engineering
Mathematics- 3

COCIC-304

اساسی

2

2

COCIC-309

//

1

2

--

COCIC-315
CO-CI313
COCIC-350

//

2

2

--

4

تنصصی

1

2

--

3

2

//

2

--

--

2

2

//

1

2

--

3

2

//

1

2

--

3

2

English

1

هابت اسال می
3-

2

ریاضـــــــــی
انجنیری3-

اسالمی هابت -
3
د انجنیـــــــری
ریاضی3-

3

بایک انجنیری
1-

د انجنیری
بایک 1-

Engineering
Physics-1

4

استاتیک

استاتیک

Engineering
Statics

5

سروی 1-

سروی 1-

Surveying-1

6

لسان مسلکی-
2
یولو ی
انجنیری 1-

مسلکی ژبه2-

Technical
Language-2

دانجنیرئ
یولو ی 1-

Engineering
Geology-1

COCIC-314

8

مواد ساختمانی
1-

ساختمانی مواد
1-

Construction
Material -1

COCIC-321

7

ساعات درسی

Islamic Studies -3

ن ری

عملی

ستاژ

مجموع

تعداد
کریدت

--

--

1

1

CO-CIC201

--

4

3

CO-CIC204

3

2
3

ماری

نوع م مون

کریدت

بیصدی ن ر به مجموع
کریدت ها

ماری

1

پوهنتون
موب

1

5.88%

1

2

اساسی

8

47.06%

2

3

تنصصی

8

47.06%

3

4

اختیاری

0

مجموعه

17

0.00%

م امیا اختیاری

ام ای دمر دیپارتمنت

100%

13

دیپارتمنت و پوهنحی
ع دی دار تدریس ان

م امیا پیی
ری

مالح ات

CO-CIC203

کود

تعداد کریدت

عمومیات و دوب سمستروار م امیا

سمستر ( ( ) 4ساب دوم سمستر دوم)
م مون

ماری

دری

کود

کتگوری
م مون

پشتو

English

1

هابت اسالمی 4-

اسالمی
هابت4-

Islamic Studies -4

CO-CIC-401

ساعات درسی
ن ری

عملی

ستاژ

پوهنتون
موب

1

--

--

مجموع

تعداد
کریدت

دیپارتمنت و
پوهنحی ع دی دار
تدریس ان

م امیا
پیی ری

1

CO-CIC301

2

بایک انجنیری-
2

د انجنیری
بایک 2-

Engineering Physics-2

CO-CIC-409

اساسی

1

2

--

3

2

CO-CIC309

3

دینامیک

دینامیک

Mechanics Dynamics

CO-CIC-416

//

1

2

--

3

2

CO-CIC315

4

مهاومت مواد 1-

دموادو مهاومت
1-

Strength of Materials -1

CO-CIC-420

//

2

2

--

4

3

CO-CIC315

5

ریاضی انجنیری -
4

د انجنیری 4-

Mathematics -4

CO-CIC-404

//

2

2

--

4

3

CO-CIC304

6

سروی 2-

سروی 2-

Surveying -2

CO-CIC-413

تنصصی

1

2

--

2

2

CO-CIC313

7

مواد ساختمانی -
2
هایدرولیک 1-

ساختمانی مواد
2-

Construction Material -2

CO-CIC-421

//

1

2

--

3

2

CO-CIC321

هایدرولیک 1-

Hydraulics -1

CO-CIC-419

//

1

2

--

3

2

8

ماری

نوع م مون

کریدت

بیصدی ن ر به
مجموع کریدت ها

ماری

1

پوهنتون موب

1

5.88%

1

2

اساسی

10

58.82%

2

3

تنصصی

6

4

اختیاری

0

مجموعه

35.29%
0.00%
100%

17

14

م امیا اختیاری

3
ام ای دمر دیپارتمنت

کود

مالح ات

تعداد
کریدت

عمومیات و دوب سمستروار م امیا

سمستر ( ( ) 5ساب سوم سمستر اوب)
م مون

ماری

دری

کود

کتگوری
م مون

پشتو

English

1

هابت اسالمی 5-

اسالمی هابت
5-

Islamic Studies -5

CO-CIC-501

ساعات درسی
ن ری

عملی

ستاژ

پوهنتون
موب

1

--

--

مجموع

تعداد
کریدت

دیپارتمنت و
پوهنحی ع دی دار
تدریس ان

1

م امیا پیی
ری
CO-CIC401

2

انجنیری محیط
زیست

د محیط زیست
انجنیری

Environmental Engineering

CO-CIC-518

پوهنتون
موب

1

2

--

3

2

3

مهاومت مواد 2-

دموادو مهاومت -
2

Strength of Materials -2

CO-CIC-520

اساسی

1

2

--

3

2

CO-CIC420

4

تحلیل ساختمانی -
1

ساختمانی تحلیل
1-

Structural Analysis -1

CO-CIC-527

//

2

2

--

4

3

CO-CIC420

5

تننیک حرارت

د حرارت تننیک

Thermotechnics

CO-CIC-536

//

1

2

--

3

2

6

هایدرولیک 2-

هایدرولیک 2-

Hydraulics -2

CO-CIC-519

تنصصی

1

2

--

3

2

CO-CIC419

7

م ندسی تعمیرات -
1

د تعمیرونو
م ندسی 1-

Building Architecture -1

CO-CIC-522

//

2

2

--

4

3

CO-CIC106, COCI-107

8

ما یا های
ساختمانی

ساختمانی
ما ینونه

Construction Machinery

CO-CIC-524

//

1

2

--

3

2

9

برا رسانی 1-

برا رسانی 1-

Power Supply

CO-CIC-526

//

1

2

--

3

2

10

هایدرولو ی

هایدرولو ی

Hydrology

CO-CIC-525

//

1

2

--

3

2

ماری

نوع م مون

کریدت

بیصدی ن ر به
مجموع کریدت ها

ماری

1

پوهنتون موب

3

14.29%

1

2

اساسی

7

33.33%

2

3

تنصصی

11

4

اختیاری

0

مجموعه

52.38%
0.00%
100%

21

15

م امیا اختیاری

3
ام ای دمر دیپارتمنت

مالح ات

کود

تعداد
کریدت

عمومیات و دوب سمستروار م امیا

سمستر ( ( ) 6ساب سوم سمستر دوم)
شماره

مضمون
دری

کود

کتگوری
مضمون

پښتو

English

1

ثقافت اسالمی 6-

اسالمی ثقافت 6-

Islamic Studies -6

CO-CIC-601

ساعات درسی
نظری

عملی

ستاژ

پوهنتون
شمول

1

--

--

مجموع

تعداد
کریدت
1

2

تحلیل ساختمانی 2-

ساختمانی تحلیل 2-

Structural Analysis-2

CO-CIC-627

اساسی

2

2

--

4

3

3

مهندسی تعمیرات -
2

د تعمیرونو مهندسی 2-

Building Architecture -2

CO-CIC-622

تخصصی

1

2

--

3

2

4

دیزاین ساختمان
های چوبی

د
لرگیودساختمانونوډیزاین

Design of Wood
Structures

CO-CIC-638

//

1

2

--

3

2

5

انجنیری سرک

دسرک انجنیرئ

Road Engineering

CO-CIC-639

//

2

2

--

3

3

6

ساختمان های
سنگی

ډبرین ساختمانونه

Masonry Structures

CO-CIC-640

//

1

2

--

3

2

7

تکنالوژی ساختمان

د ساختمان تکنالوژی

Construction Technology

CO-CIC-641

//

2

2

--

4

3

8

اقتصاد انجنیری

دانجنیرئ اقتصاد

Engineering Economy

CO-CIC-634

//

1

2

--

3

2

9

میخانیک خاک

د خاورېمیخانیک

Soil Mechanics

CO-CIC-628

//

1

2

--

3

2

ماری

نوع م مون

کریدت

بیصدی ن ر به
مجموع کریدت ها

ماری

1

پوهنتون موب

1

5.00%

1

اساسی

3

15.00%

2

2

تنصصی

16

3

اختیاری

0

مجموعه

80.00%
0.00%
100%

20

16

دیپارتمنت و
پوهنحی عهده دار
تدریس ان

م امیا اختیاری

3
ام ای دمر دیپارتمنت

مضامین
پیش شرط

مالحظات

CO-CIC501
CO-CIC527
CO-CIC522
CO-CIC520, COCIC-527
CO-CIC520, COCIC-421
CO-CIC520, COCIC-421

COCIC-421

کود

تعداد
کریدت

عمومیات و دوب سمستروار م امیا

سمستر ( ( ) 7ساب ا ارم سمستر اوب)
م مون

ماری

دری

ساعات درسی

کود

کتگوری
م مون
پوهنتون
موب

1
2

پشتو

English

1

هابت اسالمی 7-

اسالمی هابت 7-

Islamic Studies -7

CO-CIC701

2

مدیریت پروژی

د پروژی مدیریت

Project Management

CO-CIC735

تنصصی

3

دیاایا ساختمان
های دهنکانکریتی
1-

د کانکریتی ودانیو
دیاایا 1-

Reinforced Concrete
Design -1

دیپارتمنت و
پوهنحی ع دی دار
تدریس ان

م امیا
پیی ری

ن ری

عملی

ستاژ

مجموع

تعداد
کریدت

--

--

1

1

CO-CIC601

2

--

4

3

CO-CIC641

CO-CIC730

//

2

4

--

6

4

CO-CIC520, COCIC-527

4

انجنیری ت داب

د ت داب انجنیری

Foundation Engineering

CO-CIC733

//

2

--

--

2

2

CO-CIC421, COCIC-527

5

م ندسی تعمیرات
صنعتی

د صنعتی ودانیو
م ندسی

Architecture of Industrial
Buildings

CO-CIC722

//

1

2

--

3

2

CO-CIC522

6

دیاایا ساختمان
های بلای 1-

د بلای ودانیو دیاایا -
1

Design of Steel
Structures-1

CO-CIC731

//

2

4

--

6

4

CO-CIC520, COCIC-527

7

دبرسانی

اوبه رسونه

Water Supply

CO-CIC742

//

2

--

--

2

2

8

نرم اباار های
انجنیری

د انجنیری نرم اباار
های

Engineering Software

CO-CIC743

//

--

4

--

4

2

ماری

نوع م مون

کریدت

بیصدی ن ر به
مجموع کریدت ها

ماری

1

پوهنتون موب

1

5.00%

1

2

اساسی

0

0.00%

2

3

تنصصی

19

95.00%

3

4

اختیاری

0

0.00%

20

100%

مجموعه

17

م امیا اختیاری

ام ای دمر دیپارتمنت

مالح ات

CO-CIC212

کود

تعداد
کریدت

عمومیات و دوب سمستروار م امیا

سمستر ( ( ) 8ساب ا رم سمستر دوم)
م مون

ماری

دری

ساعات درسی

کود

کتگوری
م مون
پوهنتون
موب

1

تنصصی

1

پشتو

English

1

هابت اسالمی 8-

اسالمی هابت
8-

Islamic Studies -8

CO-CIC-801

2

حفا ت کاری

کاری حفا ت

Construction Safety

CO-CIC-823

3

دیاایا
ساختمان ای
دهنکانکریتی 2-

د کانکریتی
ودانیو دیاایا -
2

Reinforced Concrete
Design -2

CO-CIC-830

4

دیاایا
ساختمان ای بلای
2-

د بلای ودانیو
دیاایا 2-

ن ری

عملی

ستاژ

مجموع

تعداد
کریدت

--

--

1

1

2

--

3

2

2

//

4

--

6

4

Design of Steel Structures
-2

CO-CIC-831

//

2

4

--

6

4

5

انجنیری زلاله

د زلالی
انجنینری

Earthquake Engineering

CO-CIC-829

//

1

2

--

3

2

6

باضالب

باضالب

Wastewater

CO-CIC-844

//

2

2

--

4

2

7

اساسات روم
تحهیر

8

ارت اکات انجنیری

د تحهیر
دکړنالری
اساسات

Research Methodology

CO-CIC-845

//

1

--

--

1

1

د انجنیرئ
ارت اکات

Engineering
Communication

CO-CIC-846

//

1

--

--

1

1

ماری

نوع م مون

کریدت

بیصدی ن ر به
مجموع کریدت ها

ماری

1

پوهنتون موب

1

5.88%

1

اساسی

0

0.00%

2

2

تنصصی

16

94.12%

3

3

اختیاری

0

0.00%

17

100%

مجموعه

18

دیپارتمنت و
پوهنحی ع دی دار
تدریس ان

م امیا اختیاری

ام ای دمر دیپارتمنت

م امیا
پیی ری

مالح ات

CO-CIC601

CO-CIC730
CO-CIC731

کود

تعداد
کریدت

عمومیات و دوب سمستروار م امیا

سمستر ( ( ) 9ساب پنج سمستر دباع دیپلوم)
م مون

ماری

دری

1

تیای لیسانس

پشتو

English

د لیسانس
تیای

Bachelor's Thesis

پرکتیک

ماری

پرکتیک تعلیمی -یولو ی انجنیری -درخت سمستر سوم -یک هفته

1

پرکتیک سروین

( یودیای) در خت سمستر ا ارم  -دو هفته

2

پرکتیک تولیدی درخت سمستر هشت برای -ا ار هفته

3

مجموع

ساعات درسی

کتگوری
م مون

ن ری

عملی

CO-CIC-999

تنصصی

--

24

کود

کتگوری
م مون

تعداد
کریدت

CO-CIC-347

تنصصی

1

CO-CIC-448

تنصصی

1

CO-CIC-849

تنصصی

2

کود

ستاژ

مجموع

تعداد
کریدت

24

12

دیپارتمنت و
پوهنحی ع دی دار
تدریس ان

م امیا
پیی ری

مالح ات

4

دوب مشنصات تمامی م امیا با بیصدی مجموع کریدت ها

دوب مشنصات م امیا سمستر ها با بیصدی مجموع کریدت ها
نوع م مون

کریدت

بیصدی ن ر به مجموع کریدت
ها

ماری

م امیا

تعداد کریدت

بیصدی ن ر به مجموع کریدت ها

1

پوهنتون موب

19.00

11.8%

1

مجموع م امیا در کوب
سمستر

146

90.3%

2
3
4

اساسی

48.00

29.7%

2

تیای لیسانس

12

7.2%

تنصصی

94.68

58.6%

3

پرکتیک ها

4

2.5%

اختیاری

0.00

0.0%

4

مجموعه

162

100.0%

مجموعه

162

100.0%

ماری

ام ای دمر دیپارتمنت

19

صن اوب  :سمستر اوب

صنف اول  :سمستر اول

20

صن اوب  :سمستر اوب

پالن و مفردات درسی مضمون ثقافت اسالمی1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
هابت اسالمی1 -
CO-CIC-101

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 1کریدیت تیوری
پوهنتون موب
ندارد
اوب

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
م مون هابت اسالمی از مله م امیا پوهنتون موب است که منحیث احترام به معتهدات و احکام اسالمی و ب
تدریس دن به گونه اکاد میک در تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی در همه سمستر های روزانه و

ب تر دیا مهدی اسالم

انه قابل تج یر می ا ددر ایا کی

نیست که محصالن و ان کشور ضرور ت م رم به ایا م مون دا ته زیرا نگ ای خانمانسوز سه دهه اخیر از یکجرف و دوری از برهن
بینی اسالمی از انع دیگر همچنان ن

های بکری که از هر سوایری دی با کوبان های از انحراف و گمراهی برای از ادی کشیدن

برزندان ما برما تاخته اند مهاومت انسان مسلمان در پابندی به امور دینی و احکام رعی ضعی
نسل وان مسلمان ک رن

و

نمودی و امکانات براگیری دنرا به ویمی برای

می نماید که در نتیجه اکثریت مسلمانان از درک حهیهت اسالم بدور ماندی و اسالم عایا را که یک ن ام کامل

زندی گی برای انسان است بهط در اند ع ادت انگش ت مار که دن ه بصورت درست و ک ر احکام ریعت صورت نمی گیرد خالصه نمودی
و ن ام زندی گی ایرا که اهلل واحد و یگانه برای بشریت پسندیدی است از زندی گی خویی به نحوی خارج ساخته اند که ایا کار ان مشکالت را
که امروز وام اسالمی با دن دست و گری ان اند ب ار دوردی استودرحالیکه دیا مهدی اسالم همانگونه که رابجه انسان را با رب ام در مسایل
ع ادتی تن ی نمودی است رابجه وی را با نفس خودم نیا در ن ام اخالقی تن ی نمودی استو معیار ارزیابی ایمان انسان را در گرو اخالا
نیکوی وی قرار میدهد به عیا کل دیا مهدی اسالم ارت ای انسان را با همنوع ام اه در خانوادی و یا در امعه تن ی نمودی زیرا انسانیکه
باک
از

ا تماعی است نمی تواند به تن ایی زندی گی نماید ضرورت به همنوع خویی دارد تا خانوادی را تشکیل دهد و امعه را بمیان دورد پس
مله م متریا و ای

ان یاءعلی

السالم تن ی

روابط ذات ال ینی میان انسان ا می ا د که با بکار بردن ن ام ای خانوادی

گی ا تماعی سیاسی اقتصادی وبرهنگی که از دیات قران مجید و سنت پاک پیام ر اسالم سراشمه می گیرند روابط دن ا را تن ی و ترتیع
میکنندو
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اهداف دموز ی:


دموزم برهن



و هابت اسالمی

ان بینی ها



ناخت ایمان و یکتا پرستی



ایمان به غیع



رک (منلوا پرستی)



انسان ناسی در



ق ا و قدر

ان بینی اسالمی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :معلومات عمومی پیرامون برهن و هابت اسالمی
 تعری برهن و هابت اسالمی ومعلومات همه ان ه در موضوع






:3






ارا هابت اسالمی مینوانی ؟
ان بینی ها
تعری و ناخت
اقسام

ان بینی و

ان بینی هاو

ان بینی اسالمی و ویمی کی های دن و
بنی های

ان بینی اسالمی و

ان بینی ها
تعری و ناخت
اقسام

ان بینی و

ان بینی هاو

ان بینی اسالمی و ویمی گی های دن و
بنی های ان بینی اسالمی و

بصل دوم :ناخت ایمان




معلومات عمومی در باری ناخت ایمان و
اساسات ایمان از دیدگای اسالمو
بنی مهایسوی و
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 نهی ایمان در زندی گی و
د یل ا ات و ود اهلل ( ل الله)





د ال نهلی
د ال عهلی
د ال حسی
د ال علمی

بصل سوم :توحید (یکتا پرستی)




تعری توحید واقسام دن :
ال  :توحید ربوبیتو:
ب  :توحید اسماء و صفات:
ج  :توحید الوهیت:
د :توحید تشری و تهنیا:
د یل توحید :
ال  :د یل قردنی به وحدانیت اهلل ( ل الله)
ب  :د ال عهلی به وحدانیت اهلل ( ل الله)
ج  :ن ریات علماء و دانشمندان در مورد وحدانیت اهلل ( ل الله)

بصل ا ارم :ایمان به غیع





د یل قردنی به اینکه مالاکه ها غیع را نمیدانندو
د یل قردنی به اینکه پیام ران غیع را نمیدانند و
د یل قردنی به اینکه ا ها غیع را نمیدانند و
د یل قردنی به اینکه بهیه انسان ا غیع را نمیدانند و

بصل پنج  :رک (منلوا پرستی)


تعری



مع ود های باکل تکوینی :

رک و تارینچه دن

 اقسام رک در قردن کری واحادیث ری و
لکچر  :11مع ودان باکل در عصر اهلیت



مع ودان باکل تعددی :و
مع ود های باکل ریعی و تهنینی



مع ود های باکل کاغوتی :



واسجه



خلهت انسان :

 مع ودان باکل حیوانی ن اتی و ک یعی
وسیله واسجه و فاعت
 وسیله
فاعت

بصل ش  :انسان ناسی در

ان بینی اسالمی
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خلهت انسان از دیدگای قردن
بحث های مهایسوی در اصل خلهت انسان و
امتیازات انسان :
ال  :زی ایی صورت انسان ( لهد خلهنا ا نسان بی أحسا تهوی )
ب  :مکرم دانستا روح انسان ( ونفنت بیه ما روحی)
ج  :مکرم بودن نصیت انسان ( ولهد کرمنا بنی ددم )
د :مکرم بودن و یفهء انسان ( انی اعل بی ا رض خلیفه)
ی :مکرم بودن هدف خلهت وی ( وما خلهت الجا وا نس ا لیع دون)
نصیت اسالمی :
انسان سازی در قردن کری
خود سازی ق ل از امعه سازی

بصل هفت  :ق ا وقدر





ق ا واقسام دن :
ال  :ق ای تکوینی
ب  :ق ای تشریعی :
قدر و تهدیر
بوااد ایمان به ق ا وقدر

بصل هشت  :ک یعت ناسی از دیدگای قردن





ک یعت در قردن
نهی ک یعت در ناخت خداوند( ل الله)
د یل منلوا بودن ک یعت
هدف ووسیله دانستا وساال ک یعی

کـــار خـــانگی  :ســـیرت پیـــام ر اکـــرم صـــلی اهلل علیـــه وســـل از تولـــد تـــا هجـــرت بـــرای محصـــالن کارخانـــه کـــی دادی ـــود
ومحصالن به کل سیمینار دنرا ارااه کنند

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
 ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

 محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو

 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی



کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو
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سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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انسان ناسی در
6



رح الدهیدی الجحاویه
.2



تمدن مدرب زمیا برهن

ماخ کمکی

1.33
اوسط عمومی



الفهه ا ک ر



عهیدی المسل



ا یمان
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و هابت اسالمی

.1

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه
3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ها
با درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2

ان بینی اسالمی
ماخ اساسی

3

1

1

1

1

1

1

 =2ا تراک متوسط  = 1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک

3

1

1

1

1

1

مجموع

3

1

1

1

1

1
دموزم برهن

ان بینی اسالمی

3

1

1

1

1

1

رک (منلوا پرستی)

3

1

1

1

1

1

ایمان به غیع

3

1

1

1

1

1

ناخت ایمان و یکتا پرستی

3

1

1

1

1

1

ان بینی ها

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

و هابت اسالمی

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نتایج متوقعه م مون
ماری
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته
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پالن و مفردات درسی مضمون تاریخ معاصر افغانستان1-
لیسانس

مهج تحصیلی:
پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

تاریخ معاصر ابدانستان ""1

کود م مون:

CO-CI-102

تعداد کریدیت:

 1کریدیت تیوری

نوعیت م مون:

پوهنتون موب

پیشنیاز م مون:

ندارد

صن :

اوب

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
ابدانستان تاریخ پر ابتنار پنج هاار ساله ق رمانانه را دارا می با دو مردم که در درابیه ابدانستان زندی گی می نمایند ملت واحد تجایه نا
پ یر دزاد و مستهل بودی استوملت ق رمان ابدانستان دیوا ر های دایی در بیا مردم را از بیا بردی و به مثابه یک ملت واحد به یک سیست
اقتصاد ر توی من

از سرزمیا درابیای دوست دا تنی تمامیت ارضی حاکمیت ملی و از استهالب خود دباع کردی و می نمایدوملت ق رمان

ابدانستان که ابتنار پنج هاار ساله تاریخ را دارا می با دودر رایط پیچیدی امروز در رای تحهر قانون اساسی حاکمیت ملی استهالب و
دیموکرسی واقعی میرزمندتا به د منان داخلی و خار ی واب دندان کا دادی با دوبنابریا ملت ما تا زمانی که یک برد ه در درابیه ما
زندی با د از هر سانتی متر سرزمیا خود به مثابه ناموی ملی دباع می نمایندو
اهداف دموز ی:


د نایی محصالن با سرحدات مو ودی ابدانستان



د نایی محصالن با تشکیل دولت احمد ای ابدالی در ابدانستان



د نایی محصالن با سلجنت ای زمان و داخل دن ابدانستان در مسایل بیا المللی



د نایی محصالن با معاهدی مرود و پشاور و معاهدی پشاور در زمان امیر دوست محمد خان



د نایی محصالن با سیاست ها داخلی امیر ع دالرحما خان

یوی های تدریس و دموزم


روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:



ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری
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ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب


مهدمه بصل



تعری تاریخ



دانشمندان عل تاریخ



درابیای تارینی و نام ای ابدانستان



سرحدات مو ود ابدانستان



ابدانستان از قرن  18تا قرن بیست و یک



احمد ای ابدالی و تشکیل مجدد دولت ابدانستان



احیای مجدد دولت ابدانستان بوسیله احمد خان ابدالی



به قدرت رسیدن احمد ای ابدالی



تشکیالت اداری و ن امی احمد ای ابدالی



ن

های احمد ای ابدالی



اوضاع اقتصادی ا تماعی و برهنگی دوری سلجنت احمد ای ابدالی



خالصه بصل



تمرینات بصل

بصل دوم


مهدمه بصل



وبات احمد ای بابا و به قدرت رسیدن تیمور ای



اگونگی به قدرت رسیدن تیمور ای



ن

های تیمور ای ابدالی



وبات تیمور ای ابدالی



خالصه بصل



تمرینات بصل
بصل سوم



مهدمه بصل



مجادله بیا پسران تیمور ای بر سر تاج و تنت

28

صن اوب  :سمستر اوب


سلجنت ای زمان و داخل دن ابدانستان در مسایل بیا المللی



پاد اهی اوب ای محمود



سلجنت ای جای



معاهدی پشاور



سلجنت ای محمود



خالصه بصل



تمرینات بصل

بصل ا ارم


مهدمه بصل



انتهاب قدرت سیاسی از سدوزایی ها به بارکایی ها (محمد زایی ها )



دوری حک رانی دوست محمد خان در کابل



پاد اهی اوب دوست محمد خان در کابل



روابط امیر دوست محمد خان با انگلیس و دمدن هی ت انگلیس و روی به کابل



امادی گی انگلیس به خاکر تصرف ابدانستان



خالصه بصل



تمرینات بصل

بصل پنج


مهدمه بصل



خالصه بصل



لشکر کشی اوب انگلیس به ابدانستان



دغاز تجاوز انگلیس بر ابدانستان و سهوی زمامداری دوست محمد خان



دغاز تجاوز انگلیس سهوی کندهار و غانی



سهوی کابل و برار امیر دوست محمد خان از کابل



سلجنت ای جاع برای بار دوم



تنلیه کابل



استهرار مجدد بارکاایی ها



سلجنت دوم امیر دوست محمد خان



معاهدی پشاور



معاهدی مرود و پشاور



لشکر کشی های امیر دوست محمد خان به پشاور صفحات ماب و الحاا کندهار
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الحاا هرات و وبات دوست محمد خان



ن ر اندازی به دوری امیر دوست محمد خان



خالصه بصل



تمرینات بصل
بصل ش



مهدمه بصل



م ارزی پسران دوست محمد خان به خاکر کسع قدرت سیاسی



سلجنت اوب امیر یر علی خان



ن

های داخلی



ن

با اب ل خان و امیا خان



سلجنت یک ساله محمد اب ل خان



سلجنت یک ساله محمد اع

خان



سلجنت دوم امیر یر علی خان



ریفورم و معربی تمدن دید در ابدانستان



بداوت محمد یعهوب خان



کنفرانس ام اله و نتایج دن



کنفرانس سمله



کنفرانس پشاور



ورود نمایندی انگلیس به دربار یر علی خان



خالصه بصل



تمرینات بصل
بصل هفت



مهدمه بصل



سلجنت یعهوب خان ن



دغاز تجاوز انگلیس به ابدانستان



سلجنت یعهوب خان و عهد معاهدی گندمک



قیام ملی و قتل نمایندی انگلیس در ابدانستان



ن

دوم ابدان و انگلیس

میوند



نتایج ن



خالصه بصل

دوم ابدان و انگلیس
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تمرینات بصل
بصل هشت



مهدمه بصل



سلجنت امیر ع دالرحما خان و استحکام قدرت مرکای



سلجنت امیر ع د الرحما خان و خروج انگلیس از ابدانستان



سیاست داخلی امیر ع دالرحما خان



ن

های خار ی (موضوع پنجدی و پامیر)



سیاست خار ی مناس ات با روسیه ایران و انگلیس



معاهدی دیورند



ن ر اندازی به دوری امیر ع د الرحما خان



خالصه بصل



تمرینات بصل

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
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ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته
.1

.2

.3

.4

.5

.6

کاری متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

کســـع م ـــارت کـــار گروپـــی منصوصـــا در محـــیط

زیستی و انکشاف پایدار

کســـع م ـــارت هـــا در رابجـــه بـــه مســـایل محـــیط

کانالیایسیون برا و غیری

ســــاختمانی از ملــــه ســــرک ســــازی دبرســــانی و

دی
کســـع م ـــارت هـــای مســـلکی کمکـــی انجینیـــری

ســـاختمان ا بـــا درن ردا ـــت بودیجـــه و زمـــان تعـــیا

ســـــاحه و ن ـــــارت از پروســـــه اعمـــــار و کیفیـــــت

کســـع دانـــی تج یـــر نهشـــه هـــای ســـاختمانی در

و نرم اباارهای مربوکه

ســـاختمان ای منتلـــ بـــا اســـتفادی از دانـــی مســـلکی

کســـــع م ـــــارت هـــــای کراحـــــی تعمیـــــرات و

تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

دیگـــر ســـاختارهای انجینیـــری بـــا اســـتفادی از دانـــی

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د نایی محصالن با سرحدات مو ودی ابدانستان

3

1

1

1

1

1

2

د نایی محصالن با تشکیل دولت احمد ای ابدالی
در ابدانستان

3

1

2

2

2

1

3

د ــنایی محصــالن با ســلجنت ــای زمان و داخل
دن ابدانستان در مسایل بیا المللی

3

2

1

2

2

1

4

د ــنایی محصــالن با معاهدی مرود و پشــاور و
معاهدی پشاور در زمان امیر دوست محمد خان

3

2

2

2

1

1

3

1.5

1.5

1.75

1.5

1

مجموع
اوسجعمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

1.7
 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ

ماخ اساسی

ماخ کمکی



ابدانستان در مسیر تاریخ میر غالم محمد غ ار لد اوب و دوم



ابدانستان در پنج قرن اخیر محمد صدیر برهن



تاریخ معاصر ابدانستان محمد ابراهی عجایی



ابدانستان در قرن بیست امیا اهلل درید



تحلیل واقعات سیاسی ابدانستان ع دالحمید م ارز



از امیا ک یر تا ره ر ک یر ب ل الحر مجددی



تاج التواریخ امیر ع د الرحما



تلک خری ( راز های پشت پردی) دگرواب محمد یوس



سفر های غازی امان اهلل خان به  12کشور دسیایی و اروپایی ع دالوکیل پوپلایو
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کســـع م ـــارت هـــای تحلیـــل ســـاختمانی تعمیـــرات و

ماری

نتایج متوقعه م مون

صن اوب  :سمستر اوب

پالن و مفردات درسی مضمون ریاضی1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
ریاضی1 -
CO-CIC-104

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:

 3کریدیت
اساسی
ندارد

صن :
سمستر:

اوب
اوب

رح منتصر م مون
ریاضی 1-یکی از م امیا اساسی در ر ته های تنصصی از مله انجنیری ساختمانی می ا دو مفردات و محتویات ایا م مون که امل
تواب لیمت و ترادف مشتهات و تج یهات دن می ا د از یک کرف به حیث موضوعات پیی نیاز م امیا ریاضی در صن های بعدی می ا د
و از کرف دیگر ایا مفردات در بنی منلت انجنیری ساختمانی از ق یل دریابت دیاگرام ای مومنت و قوی بر ی دیاایا عناصر ساختمانی از
ق یل پایه گادر و غیری استفادی میگرددو
اهداف دموز ی:


دموزم مفاهی ابتدایی ریاضیات



دموزم لیمیت و ترادف



دموزم دیفرانسیل یا مشتر گیری



دموزم تواب متعالی یا غیر

ری



دموزم تج یهات بیشتر مشتر گیری

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :اساسات


اعداد حهیهی و خط حهیهی



کوردینات کارتیایا در مستوی



گراف معاد ت در ه دوم



تواب و گراف دن ا



ترکیع تواب



پولینوم ها و تواب Rational



ت ایجاد تواب

دید

تواب مثلثاتی

بصل دوم :لیمت و ترادف Limits and Continuity


نمونه های سرعت میاان ر د و مساحت



لیمت تواب



لیمت در بی ن ایت و لیمت های بی ن ایت



ترادف Continuity



تعری اصلی یا رسمی لیمت

بصل سوم :دیفرانسیل یا مشتر گیری


خجوی مماسی و میل دن ا



مشتر



قوانیا دیفرانسیل



قانون سلسله The Chain Rule



مشتر تواب مثلثاتی



مشتهات در ه بلند



تیوری قیمت وسجی The Mean-Value Theorem



مشتر گیری مجلر



ضد مشتهات ( )Antiderivativesو پرابل های قیمت اولیه



سرعت و تعجیل

بصل ا ارم :تواب متعالی یا غیر

ری Transcendental Functions



تواب معکوی



تواب لوگارتمی و نمایی ()Exponential



لوگارت ک یعی و اکسپونانشیل



ر د و تناب Growth and Decay



تواب معکوی مثلثاتی
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تواب هایپربولیک



معاد ت تفاضلی خجی در ه دوم با ضرایع ابت

بصل پنج  :تج یهات بیشتر مشتر گیری More Applications of Differentiation


دریابت

ور معاد ت



ا کاب نامعیا



کمیت های بی ن ایت



تهعر و تحدب Concavity and Inflections



سکیچ نمودن گراف تواب



سوا ت پیرامون کمیت های بی ن ایت





تنمیا خجی Linear Approximations
Taylor Polynomials
خجاهای روند دف خجا های کوتای سازی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
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ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته
6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

دموزم مفاهی ابتدایی ریاضیات

1

1

2

1

3

3

2

دموزم لیمیت و ترادف

1

1

2

1

3

3

3

دموزم دیفرانسیل یا مشتر گیری

1

1

2

1

3

3

4

دموزم تواب متعالی یا غیر

ری و

1

1

2

1

3

3

5

دموزم تج یهات بیشتر مشتر گیری

1

1

2

1

3

3

مجموع

1

1

2

1

3

3

اوسط عمومی

1.83
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی
ماخ کمکی

A.

Robert


Course,

1. Calculus,
A
Complete
Adams, Christopher Essex

دوندواینکـــــه ســـــید کـــــا

اساســـــات انـــــالیا ریاضی دانشـــــگای

وووووووووو1365
AnnX.G
and
Howard
B,Condtition
for
advanced
Mathematics
Barnet R.A Zeiglar
M.R and Byleen K.E, College
Algebra, Sixth edition U.S.A 199
David E.P and Edwards C.H, Calculus with analytic
Geometry,Prentice Hall Englewood Cliffs New
jersey
1994
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صن اوب  :سمستر اوب

پالن و مفردات درسی مضمون کیمیای عمومی 1 -
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
کیمیا ی عمومی1 -
5CO-CIC-10

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 2کریدیت
اساسی
ندارد
اوب

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
کیمیای عمومی 1-یکی از م امیا اساسی در ر ته های تنصصی از مله انجنیری می ا دو مفردات و محتویات ایا م مون که امل مفاهی
اساسی کیمیا قوانیا معاد ت و تعامالت کیمیاوی و ترمودینامیکی می ا د به حیث موضوعات پیی نیاز م امیا دیگر مانند مواد ساختمانی
ترمودینامیک بایک و مسایل وابسته به برا می ا دوهمجنان دانی کیمیا با محصالن در رابجه به ناخت ب تر مفاهی مواد ساختمانی از ق یل
سمنت گچ بو د قیر قجران و غیری کمک می نمایدو
اهداف دموز ی:


دموزم مفاهی ابتدایی کیمیا



دموزم ساختمان مالیکولی و رابجه کیمیاوی عناصر



دموزم دنواع منتلفت تعامالت کیمیاوی



دموزم قوانیا دساسی کیمیاوی و ترمودینامیکی



دموزم استحصاب بع ی از مرک ات از ق یل تیااب نمک ها وغیری

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بینمحصالن



ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت رح دری دید و م احث ن ری
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)


مفاهی اساسی کیمیا :ات مالیکوب عنصر کیمیاوی کتله اتمی کتله مالیکولی موب ات موب مالیکوب موب عدد دوگدرو ایاوتوپ
ایاوبارو



دوب تعداد گروپ ها تعداد پیریودی نی گروپ های اصلی و برعی پیریودهای کوتای و کویل
دوب پیریودیک عناصر ( تعری
تدیر خوا عناصر در گروپ ها و پیریودها)و




ساختمان ات و تجربه های که در نتیجه دن ساختمان ات تعییا گردیدی است (کش پروتون ها نیوترون ها و الکترون ها) مودب
اتمی بور و ن ریات معاصر ساختمان ات و
اعداد کوانتی (اصلی برعی مهناکیسی و سپیا) پرنسیپ پاولی قاعدی هوندا و قاعدی کلچکوبسکی در مورد بورموب های الکترونی
ات هاو



ساختمان مالیکولی و رابجه کیمیاوی :ماه یت کیمیاوی و نس در ه اکسدیشنی مکانیام تشکل رابجه کیمیاوی های ریدیایشا و
تداخل اوربیتاب های اتمی مالیکوب های قج ی و غیر قج ی و روابط اندیا مرکایو



انواع روابط کیمیاوی ( کوو نسی یا ا تراکی با انواع و مثاب ها دیونی دونر -اکسپتر و رابجه هایدرو نی با مثاب ها)و



قوانیا اساسی کیمیا ( قانون ات ترکیع قانون نس ت های متعدد قانون نس ت های حجمی و قانون معادب ها)و



قوانیا گازات با معاد ت مربوکه دن کثابت گازاتو





ک هه بندی مرک ات غیر ع وی ( اکساید ها با انواع استحصاب و خوا
مشنصات دن ا)و

بایکی و کیمیاوی دن ا قلویات تیااب ها و نمک ها با تمام

مرک ات کامپلکس ( تیوری ورنر م متریا دیون های تشکیل دهندۀ مرک ات کامپلکس انواع اساسی و نامگ اری مرک ات کامپلکس
ساختمان ب اای و ایاومیری مرک ات کامپلکسو
ترمودینامیک کیمیاوی ( قانون اوب ترمودینامیک حرارت های تولیدی و احتراقی)و



قانون دوم ترمودینامیک ( انتروپی پوتانسیل ایاوبار ایاوترمیک تعامل کیمیاوی)و



کنیتک کیمیاوی ( مف وم و معادله سرعت تعامل کیمیاوی تا یر عوامل منتل بر سرعت تعامل کیمیاوی انواع تعامالت کیمیاوی
پرنسیپ لی اتلی و بره خوردن تعادب کیمیاوی تعامالت موازی و متوالی)و

کارهای براتواری:
کار های براتواری کیمیای عمومی سمستر اوب


قوانیا کار در براتوار هاى کیمیاو



د نااى با روف و سامان براتوارىو



تشرید ترازو و کریر وزن نمودن مواد کیمیاوىو



خوا



هایدرواکساید ها:

اکساید هاى تیاابى اکساید هاى قلوى و امفوتیر (در امفوتیر  ZNOبا  HCLو  NaoHتعامل میکند)و
 -aاستحصاب هایدرواکساید ها از تعامل بلاات همراى دبو
 -bاستحصاب هایدرواکساید ها در ا ر تعامل قلوى ها همراى نمک هاى منحل بلاات مربوکهو
 -cتعامل هایدرواکساید ها همراى تیااب ( تعامل خنثى سازى )و
 -dتجربۀ حرارتى هایدرواکساید ها تا اکساید هاو



استحصاب و مجالعۀ خوا

المونی هایدرواکساید هاو
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ا راى تجارب در مورد قجار ولتاژ بلاات تشکیل دن نمک ها به ا ر تعامل تیااب ها همراى اکساید هاى قلوىو
 -aاستحصاب نمک هاى عادىو
 -bاستحصاب نمک هاى تیاابىو
 -cاستحصاب نمک هاى م اع و



ارت ای سرعت تعامل با غل ت مواد تعامل کنندیو



تج یر نمودن پرنسیپ لى اتلى ( بیجا ساختا تعادب کیمیاوى )و



ت یه کردن محلوب سودی کلوراید و تعیا کثابت دن توسط کثابت سنجو



دیونایایشا مرک ات:
 -aتجربه در مورد تا یر دیونایایشاو
 -bخوا

امفوتیرى هایدرواکساید هاو

 -cتعامالت کیمیاوى که در ا ر دن رسوب تشکیل میگرددو


تعامالت که در ا ر دن گاز تشکیل میشودو

- در ۀ دیونایایشا مربوی خاصیت الکترولیت استو
هایدرولیا نمک ها:
 .aتعیا نمودن محیط تعامل هایدرولیاو
 .bتا یر در ۀ حرارت با ى هایدرولیاو
 .cبیجا دن بلا از محلوب نمک دن توسط بلا دیگرو


تعامالت اوکسیدیشنى – ریدیکشنى:
 -aخوا

اوکسیدیشنى تیااب وریو

 -bخوا

اوکسیدیشنى پتا ی باى کرومیتو

 -cخوا

احیاوى قلعى دو و نسهو

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)
م مون
20%
امتحان وسط سمستر
 60%حد اکثر
امتحان ن ایی سمستر
100%

مجموع
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته
اعتهادی

محیط کــاری متنوع از لحــاظ برهنگی و

6و کســع م ارت کار گروپی منصــوصــا در

محیط زیستی و انکشاف پایدار

5و کســـع م ارت ها در رابجه به مســـایل

دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

انجنیری سـاختمانی از مله سـرک سـازی

کسـ دی
تعییا
4و
ـــع م ارت های مســـلکی کمکی

ســـاختمان ا با درن ردا ـــت بودیجه و زمان

در ساحه و ن ارت از پرو سه اعمار و کیفیت

مسلکی
اباارهای
کسعو نرم
مربوکههای ساختمانی
یر نهشه
دانی تج
3و

ســـاختمان ای منتل با اســـتفادی از دانی

2و کســـع م ارت های کراحی تعمیرات و

مربوکه

اســـت فادی از دانی تننیکی و نرم اباار های

2

دمــــوزم ســــاختمان مــــالیکولی و رابجــــه

تعمیرات و دیگر ســـاخ تار های انجنیری با

1

دموزم مفاهی ابتدایی کیمیا

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

2

3

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1و کســـع م ارت های تحلیل ســـاختمانی

ماری

نتایج متوقعه م مون

کیمیاوی عناصر
3

دمـــــوزم دنـــــواع منتلفـــــت تعـــــامالت

1

3

1

3

2

1

کیمیاوی
4

دمــــوزم قــــوانیا دساســــی کیمیــــاوی و

1

2

1

2

1

1

ترمودینامیکی
5

دمـــوزم استحصـــاب بع ـــی از مرک ـــات از

1

3

1

2

1

1

ق یل تیااب نمک ها وغیری
مجموع

1

2.4

1

2.4

اوسط عمومی

1

1.4

1.53
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی



کمیای عمومی پوهندوی دیپلوم انجنیر یر دقا نیازی ساب 1396



غیــر ع ــوی کمیــا دغیــر ع ــوی کمیــا بایکــی  -کمیــاوی اساســات داکادمیســیا یــوری دیمترویــویچ تریتیــا
کوف ژبارن  :پوهنمل دیپلوم انجنیر یر دقا نیازی  1392کاب

 بایکی کمیا دمادی ورست او کمیاوی ترمودینامیک کراسنوف ماسکو 2004


ماخ کمکی

پوهانــد داکتــر خیــر محمــد مامونــد بایکــی کمیــا لــومری تــوگ دکمیــا او کمیــاوی تکنــالوژی دلــورو زدی گــرو
لپاری
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2
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پالن و مفردات درسی مضمون هندسه ترسیمی 1 -
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

هندسه ترسیمی1 -

کود م مون:

CO-CIC-106

تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت م مون:

اساسی

پیی نیاز م مون:

ندارد

صن :

اوب

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
هندسه ترسیمی 1-یکی از م امیا اساسی در ر ته های تنصصی از مله انجنیری ساختمانی می ا دو مفردات و محتویات ایا م مون که
امل مفاهی اساسی م ندسی از مله نهجه خط مستوی ارتسامات سجوح زاویه دورنما وغیری می ا د از یک کرف به حیث موضوعات
پیی نیاز م امیا دیگر مانند هندسه ترسیمی –  2م ندسی نرم اباار می ا د و از کرف دیگر در حل مسایل روز مری انجنیری ساختمانی
کاربرد بساای را دارا می ا دو ایا م مون اسای نهشه کشی انجنیری که یکی از م ارت های خواسته دی انجنیر می ا د تشکیل میدهدو
اهداف دموز ی:


دموزم مفاهی اساسی م ندسی و ترسی دن ا



دموزم تهاک خجوی و مستوی



دموزم کمیات واقعی



دموزم گسترم سجوح ا سام هندسی



دموزم سایه و دورنما

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ت رح دری دید و م احث ن ری

ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
تارینچه منتصر م مون مف وم و اهمیت دن برای انجنیران کریهه های ارتسام موازی و مرکای
بنی اوب
ارتسام های قای الااویه در دو و سه مستوی ارتسام
بصل اوب  -نهجه:


ترسی نهجه در سیست مستوی های ارتسام  Vو  ( Hمستوی های ارتسام مهابل و ابهی)



ترسی نهجه در سیست مستوی های ارتسام  V Hو  ( Wمستوی های ارتسام مهابل ابهی و ان ی)

بصل دوم – خط مستهی :


موقعیت خط مستهی نس ت به مستوی های ارتسام  V Hو W



تهسی قجعه خط مستهی به نس ت های دادی دی



تعیــیا کــوب حهیهــی قجعــه مســتهی و زاویــه هــای مــیالن دن نســ ت بــه مســتوی هــای ارتســام بجریهــه مثلــث قــای
الااویه



د ار خط مستهی حالت های خصوصی د ار خط مستهی



موقعیت متهابل دو مستهی (مستهی های موازی متهاک و متنا ر)



تعییا نهای مرای و نا مرای



مرتسمات زاویه قای



حل مسایل و تمرینات

بصل سوم – مستوی:


کرا ارااه مستوی در نهشه



موقعیـــت مســـتوی نســـ ت بـــه مســـتوی هـــای ارتســـام (مســـتوی حالـــت عمـــومی مســـتوی هـــای تـــراز و مســـتوی هـــای
ترسی کنندی)



د ار مستوی



خط مستهی و نهجه امل مستوی



خجوی اساسی مستوی

بصل ا ارم – موقعیت متهابل خط مستهی و مستوی و موقعیت متهابل دو مستوی:



موقعیت متهابل خط مستهی و مستوی ( مستهی موازی به مستوی مستهی متهاک با مستوی)
موقعیت متهابالو متهاک و موازی مستوی ها
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مستهی عمود به مستوی



ری عمودیت دو مستوی



ترسی مرتسمات زاویه میان دو مستوی



حل مسایل و تمرینات

بصل پنج – کریهه تحوب ارتسامات قای الااویه (نهشه):


معلومات عمومی مف وم و تعری تحوب ارتسامات نهشه



کریهه های تحوب نهشه (کریهه ت دیل مستویات ارتسام کریهه دورانی کریهه انتهاب مستوی موازی)



کریهه ت دیل مستوی های ارتسام



کریهه دورانی( دوران به مدار محورات عمود نس ت به مستوی های ارتسام)



کریهه دوران به مدار خجوی تر از (دوران به مدار هاریانتاب یا برنتاب) مستوی



کریهه انتهاب (تدیر محل) مستوی موازی یا دوران بدون محور



بکار برد کریهه های ارتسام

ت حل مسایل متریک و غیر متریک

بصل ش – سجوح:


سجوح رخدار (و ه دار) تشکل و موارد استعماب دن ا



سجوح منحنی و کاربرد دن در تننیک معاصر



سجوح خجی قابل گسترم



سجوح غیر قابل گسترم ( سجوح خمیدی)



سجوح دورانی

بصل هفت – گسترم سجوح:


معلومات عمومی و خوا



گسترم سجوح رخدار (سجوح منشوری و هرمی)



اساسی گسترم

گسترم سجوح منحنی قابل گسترم ( سجد منروکی استوانه ای و سجد با ضل بازگشت)

بصل هشت – تهاک سجوح با مستوی:


معلومات عمومی



تهاک سجوح رخدار با مستوی



تهاک سجوح منحنی با مستوی



تهاک سجوح دورانی با مستوی

بصل ن

– تهاک سجوح با خط مستهی :



عمومیات



تهاک مستهی با سجوح رخدار ( سجد هرمی و منشوری)
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 تهاک مستهی با سجوح منحنی ( سجد استوانه ای منروکی کری ای)
بصل ده – تهاک متهابل سجوح:


عمومیات



کریهه های اساسی ترسی خط تهاک سجوح



تهاک سجوح رخدار



تهاک سجد رخدار با سجد منحنی



تهاک متهابل سجوح منحنی



تهاک سجوح دورانی ه محور



کریهه کری های کمکی

ت ترسی خط تهاک سجوح دورانی

 ق یه گاسپرمونا در مورد تهاک سجوح منحنی در ه دوم
بنی دوم  :دورنما
بصل اوب– تارینچه دورنما:


دورنما در عصر قدی و دوری رنسانس



عناصر اساسی اپارت دورنما عالی و نام گ اری



دورنمای نهجه

 دورنما از قرن  IVتا به امروز
بصل دوم– تعری و مفاهی اساسی:



دورنمای خط مستهی نهجه تالقی مستهی ها

 دورنمای ا کاب مسجد
بصل سوم – کریهه م ندسان و مسایل بیشتر عمومیت دا ته متریک:



کریهه م ندسان
تهسی قجعه خط های مستهی به نس ت های معیا

 نمونه های حل بع ی مسایل
بصل ا ارم– کریهه دوب دورنمایی خصوصیات دورنما:


کریهه دوب دورنماای



انتناب نهجه دید و مستوی تصویر

 مهیاسات دورنماای
کارهای گرابیکی م مون هندسه ترسیمیو

برای صن اوب (سمستر اوب)
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ـــمار نام کار
ی
1

یت معیاری

تعداد یت ها

دریابـــت موقعیـــت مســـتهی هـــا نســـ ت بـــه مســـتوی هـــای ارتســـام در 1
ا سام هندسی
1
دریابت خط تهاک دو مستوی و تعییا مرایت دن

1-1

3

دریابت کمیت حهیهی مهج در ا سام هندسی

1

1-1

4

دریابـــت باصـــله بـــیا دو و ـــه زاویـــه بـــیا و ـــه هـــای ا ســـام 1
هندسی
1
ترسی دورنما تعمیر رهایشی سادی

1-1

2

5

1-1

1-1

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت 20%
های گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

به صالحیت استاد م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

48

صن اوب  :سمستر اوب

نتایج متوقعه ر ته
6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

1

3

3

2

2

دمــــوزم مفــــاهی اساســــی م ندســــی و
ترسی دن ا

2

دموزم تهاک خجوی و مستوی

1

1

3

3

2

2

3

دموزم کمیات واقعی

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

4

دمـــــوزم گســـــترم ســـــجوح ا ســـــام
هندسی

5

دموزم سایه و دورنما
مجموع

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

2

اوسط عمومی
 =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک

 =3اع می تریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

هندسه ترسیمی – پوهنواب دکتور نصراهلل دانشیار
هندسه ترسیمی -پوهندوی علی حسیا ندام
هندسه ترسیمی -پوهنواب محمد سعید کاکړ

ماخ کمکی




L.

Goetsch,
William
Chalk, John A. Nelson
An Introduction to Technical
Edition
Delmar
Publishers.
Albany, New York, pp. 370

49

David

Drawing,
(1989):
Metric

Technical

STIRLING, N.
Drawing
–

صن اوب  :سمستر اوب

پالن و مفردات درسی مضمون رسم تخنیکی1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
رس تننیکی1 -
CO-CIC-107

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 2کریدیت
اساسی
ندارد
اوب

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
رس تننیکی 1-یکی از م امیا اساسی در ر ته های تنصصی از مله انجنیری ساختمانی می ا دو مفردات و محتویات ایا م مون که
امل مفاهی اساسی م ندسی و نهشه کشی از مله وسایل نهشه کشی ترتیع نهشه ها حروف معیاری ترسیمات هندسی منحنی ها نماها
قج ها مهاک و غیری می ا د که از یک کرف به حیث موضوعات پیی نیاز م امیا دیگر مانندرس تننیکی–  2م ندسی و نرم اباار
می ا د و از کرف دیگر در حل مسایل روز مری انجنیری ساختمانی ازنهجه ن ر نهشه کشی کاربرد بساای را دارا می ا دو ایا م مون اسای
نهشه کشی انجنیری که یکی از م ارت های خواسته دی انجنیر می ا د تشکیل میدهدو

اهداف دموز ی:


دموزم مفاهی اساسی م ندسی ونهشه کشی



دموزم نو تا حروف معیاری



دموزم ترسیمات هندسی



دموزم محنی ها و بصل مشترک



دموزم سایه و دورنما

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ت رح دری دید و م احث ن ری

ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بنی اوب – رس

یومتری



مواد وسایل د ت و لوازم نهشه کشی:



به رس تننیک

معلومات عمومی را



هدف و براگیری م مون



مواد نهشه کشی



وسایل و لوازم نهشه کشی

بصل دوم -ترتیع دادن نهشه ها:


یت های نهشه کشی



خجوی نهشه و موارد استعماب دن ا



مهیاسات




ا را نمودن و خواندن نهشه ها
دوب اساسی نهشه موقعیت دادن نهشه بر روی یت



حروف و ارقام معیاری( الف ای انگلیسی)



اندازی گ اری در نهشه ها

بصل سوم – ترسیمات هندسی:


رس نمودن مستهی های عمود و موازی



تهسی مستهی ها و زوایا به قسمت های مساوی



تهسی دایری ها به قسمت های مساوی و ترسی کثرا ضالع های من



میالن و منروکیت



تعییا مرکا دایری یا قوی دایری

بصل ا ارم -بصل مشترک:



عمومیات



ترسی ممای با ی یک دایری



ترسی ممای ه زمان با ی دو دایری ( ممای های داخلی و خار ی)



تمای دو دایری



بصل مشترک به کمک قوی دایری ( بصل مشترک بیا دو مستهی بیا مستهی و دایری و میان دو دایری)و
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بصل پنج  -منحنی های مسجد:


منحنی های دایری کی (

ه بی وی های و حلهه ها)و

 منحنیات لیکالی ( بی وی پارابوب هایپربوب سیکلوایید سپیراب ار میدی و ایوالونت)و
بنی دوم – رس های ارتسامی
بصل ش  -نماها قج ها و مهج ها:


نماها معلومات عمومی انواع نماها(اساسی متم یا کمکی موضعی یا حصوی)و



قج ها انواع قج ها عالمت گ اری قج ها ا تصاب قسمتی از نما با قج



مهج ها برا بیا قج و مهج

رکیات و اختصارات

بصل هفت  -مرتسمات اکسونومتری:


ا قسام مرتسمات اکسونومتری محورات اکسونومتری ضریع انحراف یا اخا انحراف در اکسونومتری



مرتسمات ایاومتری قای الااویه



ترسی نهجه و ا کاب مسجد در ایاومتری و دیمتری قای الااویه



اکسونومتری ا سام هندسی سادی

کارهای گرابیکی م مون رس تننیک
صنوف اوب
صن اوب (سمستر اوب):
ماری

نام کار

1

خجوی نهشه

تعداد یت ها
1

1-1

2

حروف معیاری

1

1-1

3

اندازی گ اری

1

1-1

4

بصل مشترک

1

1-1

5

منحنیات ترتیع دوم

1

1-1

6

سکیچ مودب سادی

1

2-1

7

ایاومتری پرزی سادی

1

2-1

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

1

دمـــوزم مفـــاهی اساســـی م ندســـی

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

1

3

3

2

2

و نهشه کشی
2

دموزم نو تا حروف معیاری

1

1

3

3

2

2

3

دموزم ترسیمات هندسی

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

4

دمـــــوزم محنـــــی هـــــا و بصـــــل
مشترک

5

دموزم سایه و دورنما
مجموع

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

2

اوسط عمومی
 =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک

 =3اع می تریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

ماخ کمکی

رس تننیکی – پوهندوی محمد یاسیا ن امی




FRENCH,

T.E.
and
VIERCK,
C.J.
(1966):
Fundamentals of Engineering Drawing – 2 nd Edition
BS 303:164
Engineering Drawing Practice
Westermann Tables for the Metal Trade

پالن و مفردات درسی مضمون مبادی انجینری
لیسانس
وووووووووو

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
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پوهنحوی:
دیپارتمنت:

ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :
سمستر:

م ادی انجنیری
CO-CIC-108
 1کریدیت
تنصصی
ندارد
اوب
اوب

رح منتصر م مون
م ادی یکی از م امیا خصوصی در ر ته های منتل انجنیری می ا دو ایا م مون همرای محصالن ر ته انجنیری کمک می نماید تا با
مسلک انجنیری ا نا ود و در مورد ر ته های منتل انجنیری اگاهی حاصل نمایدو مفردات و محتویات ایا م مون که امل مفاهی ابتدایی
و اساسی انجنیری ریاضی احصایه و غیری می ا د که از یک کرف موضوعات ایا م مون پیی نیاز م امیا دیگر مانند ریاضیات هندسه
رس تننیک استاتیک و غیرهمی ا د و از کرف دیگر در حل مسایل ابتدایی روز مری انجنیری ساختمانی از ق یل اندازی گیری ت دیل واحدات
و غیری کاربرد بساای را دارا می ا دو

اهداف دموز ی:


دموزم در مورد مسلک انجنیری



دموزم رای حل های انجنیری



دموزم سیست اندازی گیری و ت دیل واحدات



دموزم م احث ابتدایی احصایه



دموزم در مورد مناب انرژی



دموزم نمایی معلومات تننیکی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب کتاب :حربه یا مسلک انجنیری


دل انجنیری



تی تکنالوژی



مسلک انجنیری



و ای یک انجنیر



ر ته های انجنیری



نتیجه

بصل دوم کتاب :تحصیل برای انجنیری


تحصیل برای انجنیری



انجنیری منحیث یک مسلک



نتیجه

بصل سوم کتاب :مهدمه دیاایا انجنیری


مهدمه در مورد دیاایا انجنیری



پروسه دیاایا



دیاایا و مشتری



ک عیت دیاایا انجنیری



تجربه پروسه دیاایا در تحصیل



برصت ها و االی های دیاایا در دیندی

بصل ا ارم کتاب :حل های انجنیری


مهدمه



تحلیل مس له



روم انجنیری



نمایی مس له



معیارهای نمایی مس له

بصل پنج کتاب :نمایی معلومات تننیکی



مهدمه
م دوری و ت معلومات
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روم های معمولی گرابیکی



معاد ت تجربی



گراف سازی ییاکروبیتین



روم نهای انتناب دی و کمتریا مربعات



معاد ت تجربی :خجی



معاد ت تجربی :منحنی های توان



معاد ت تجربی :منحنی های نمایی

بصل ش  :اندازی گیری های انجنیری وتنمیا ها


معربی



اندازی گیری :دقت وصحت



اندازی گیری :ارقام باارزم



ا ت اهات



تنمیا ها

بصل هفت کتاب :ابعاد واحدات و ت دیل واحدات


معربی



پیشربت بسوی اندازی گیری ها



کمیت های بایکی



ابعاد



واحدات



واحدات  SIو عالمات



قوانیا استفادی از واحدات SI



سیست های مروج و انجنیری دمریکایی



ت دیل واحدات



سانتی گرید بارن ایت و مهیای های مجلر

تحلیل بعدی
بصل هشت  :احصایه


معربی
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توزی بریکوینسی



اندازی گیری میالن مرکای



اندازی گیری تدییرات



ریگریشا خجی



ضریع هماهنگی

بصل ن  :بیالنس مواد


معربی



تحفظ کتله



پروسه ها



یک روم سیستماتیکی

بصل ده  :مناب انرژی و بدیل ها


معربی



سوخت بوسیلی



عرضه محدود سوخت بوسیلی



ساحات عمدی مصرف انرژی



مناب بدیل انرژی

بصل یازده  :اصوب دساسی انرژی


معربی به ترمودینامیک



انرژی ذخیری دی



انرژی در حرکت



قانون اوب ترمودینامیک :تحفظ انرژی



قانون دوم ترمودینامیک



م ریت



توان



دورهای خنک سازی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو
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محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

ماری

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

1

1

3

1

3

3

دمــوزم سیســت انــدازی گیــری و ت ــدیل

3

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2

دموزم رای حل های انجنیری

3

3

2

1

3

3

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1

دموزم در مورد مسلک انجنیری

3

3

2

1

3

3

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون

واحدات
4

دموزم م احث ابتدایی احصایه

1

1

3

1

2

2

5

دموزم در مورد مناب انرژی

1

3

2

1

2

1

1

2

3

1

3

3

1.67

2.67

2.5

1

2.67

2.5

دموزم نمایی معلومات تننیکی

6

مجموع
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پالن و مفردات درسی مضمون تربیت بدنی 1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
تربیت بدنی1 -
CO-CIC-110

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 1کریدیت
پوهنتون موب
ندارد
اوب

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
تربیت بدنی 1 -یکی از م امیا پوهنتون موب در پوهنتون وووووووووو می ا دو تربیت بدنی و سپورت ا اساسی زندگی روزمری در عصر امروزی
می ا دو واضد است که عهل سلی در بدن سال می ا د و سپورت در م ریت کارهای محوب دی و دموزم روب بساای را دارا می ا دو
به ایا دلیل ادادان ایا م مون در نصاب تحصیلی زمی پندا ته میشودو

اهداف دموز ی:


دموزم بسکیت باب



دموزم هندباب



دموزم والی اب



دموزم جرنج



دموزم بازی های دیگر به خواست محصالن

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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دموزم باسکت اب


مهدمه  :در باری ورزم باسکت اب واهمیت دن در بلند بردن قوی بدنی ورز ــــــــکارو



تج یاات در باسکت اب :دا تا امکانات و وسایل ضروری که میتوان با دن ورزم باسکت اب رادغاز کردو



میدان باسکت اب  :معلومات درباری اندازی میدان ارتفاع حلهه (رین ) وموضوعات داخلی میدانو



بازی کنان  :تعداد بازی کنان بازی کنان احتیاکی و تدیرات بازی کنان در ـــریان بازی و



قوانیا باسکت اب :هدف بازی باسکت اب دموختا دری ل (پیش ردن توپ) دموختا پای

وت ها دری (دردمد دررین )

ری انس (گربتا دوباری توپ ازارتفاع حلهه )



بوب (خجا ها ):
م اب ( :پرتاب توپ میــــــان دوبازی کا) در ــــــروع بازی ودر ـــــریان بازیو



وقت بازی تای اوت (وقفه ) در ریان بازی :علل تای اوت وقت معیا تای اوت:



بوب نیمه میدان



قانون انیه ها دربازی باسکت اب



عناویا لکچر هندباب:
 oمهدمه در مورد ورزم هندباب نهی واهمیت ان در بلند بردن قوی بدنی بایکی وبکری ورز کاران و
 oتارینچه هندباب در ابدانستان و

ان و

 oتج یاات ووسایل ضروری در هندباب و
o

میدان هندبابو

 oمعلومات در باری میدان گوب ها وخجوی میدان و
 oبازیکنان
 oبازیکنان در هندباب بازیکنان احتیاکی داخل دن در میدان در ریان مسابهه و
 oقوانیا بازی هندباب و
 oدموختا تننیک وتکتیک همچنان کریهه دری ل کردن پای قپ کردن و وت هاو
 oبوب ها و خجاها و
o

سیست برگ اری مسابهات و

 oتوپ بازی هندباب ودر باری توپ هندباب وزن محیط و مواد که در ساختار توپ به کار میرودو
 oتای بازی هندباب وتای های بازی هندباب وتای اوت هاو
 oا رای وت ها و وت دزاد وت پنالتی وت از گوب انداختا کارنر انداختا اوتی و وت  9متری و
 oتننیک بازی و تننیک دباع و تننیک حمله


عناویا لکچر والی اب
 oتارینچه و انکشاف بازی والی اب در ابدا نستان و
 oتاسیس بدراسیون بازی والی اب در ابدانستان و
 oمشنصات بازی والی اب و
 oتج یاات میدان والی اب و
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o

اب والی اب وپایه های دن و

 oا تراک کنندی ها حهوا و مسولیت های دن ا و
 oتج یاا ت بازی کنان در مسابهات والی اب و
 oو ا ی و مسولیت های اساسی ا تراک کنند ی ها و
 oمسولیت های کفتان ق ل از روع مسابهه و بعداز دن و
 oو ای ترینر تی والی اب
 oو ای معاون ترینر و


عناویا لکچر جرنج
 oصفحه روع بازی و بیل اسپ رخ ( قلعه ) وزیر سر باز ای و تشنیا کیی مات زدن م ری ها و حمله ودباع و
قلعه ربتا ومساوی در بازی واگونگی نو تا حرکات جرنج و نمایی یک بازی سادی و
 oاگونگی روع یک بازیو حفا ت ای از خجر ون رات درمورد حرکات اوب و نهشه ریای و تر کیع کیی مات -
انت ای بازی ونهی سرباز ها در انت ای بازی و وزیر دن یک سرباز و
 oکیی مات درانت ای بازی ورای دیکر برای نو تا حرکات جرنج و یک بازی دیگر و



دموزم باسکت اب
 oمهدمه  :در باری ورزم باسکت اب واهمیت دن در بلند بردن قوی بدنی ورز ــــــــکارو
 oتج یاات در باسکت اب :دا تا امکانات و وسایل ضروری که میتوان با دن ورزم باسکت اب رادغاز کردو
 oمیدان باسکت اب  :معلومات درباری اندازی میدان ارتفاع حلهه (رین ) وموضوعات داخلی میدانو
 oبازی کنان :

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
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نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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1

دموزم بسکیت باب

3

2

1

1

1

1

2

دموزم هندباب

3

2

1

1

1

1

3

دموزم والی اب

3

2

1

1

1

1

4

دموزم جرنج

3

2

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

 =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک

3

2

1

1

1

1
6

مجموع

3

2

1

1

1

1

دموزم بسکیت باب

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری
5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

5

دمــوزم بــازی هــای دیگــر بــه خواســت
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3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون
ماری

صن اوب  :سمستر اوب

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

محصالن

1.5
اوسط عمومی

صن اوب  :سمستر اوب

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

 -1حســـا زادی محمـــد یـــونسو1370و اتلتیـــک خفیفـــه ســـاختمان میـــدان هـــای
ورز ی وانتشارات مج عه دولتی کابلو صفحه240
 -2اربعـــی ـــیما و  1379دمـــوزم باســـکت ابو انتشـــارات معیـــار عل وت ـــرانو ایـــرانو
صفحه 157و
 -3میـــر ها ـــمیان ت میـــهو1379و بـــدن ســـازی و تمرینـــات کششـــیو انتشـــاران
قهنویو ت رانو صفحه  234و


ماخ کمکی




همـــت خـــوای برهـــادو 1378و دمــــوزم ـــجرنج و انتشـــارات عصــــرکتابو
ت رانو ایرانو صفحه 42و
محمـــدی غـــالم ســـنیو 1382و برســـی تننیـــک هـــای اساســـی هنـــدباب
صفحه 30و
مــــی دبــــادی برامــــرزو1380و بــــوانیا و مهــــررات هنــــدباب و انتشــــارات
بدرسیون هندباب م وری اسالمی ایران و صفحه136و
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پالن و مفردات درسی مضمون کمپیوتر 1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
کمپیوتر1-
CO-CIC-112

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 2کریدیت
پوهنتون موب
ندارد
اوب

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
کمپیوتر  1-یکی از م امیا پوهنتون موب در ر ته های منتل

انجنیری می ا دو م ارت کمپیوتری یکی از م ارت های خواسته دی

انجنیران ر ته ساختمانی می ا دو ایا م مون بارغ التحصیالن ر ته انجنیری ساختمانی کمک می نماید تا دانی ابتدایی در رابجه به کمپیوتر
دریابت نمودی که ازیک کرف ایا م مون بحیث م مون پیی نیاز م امیا دیگر کمپیوتر می ا د و از کرف دیگر محصالن را امادی استفادی
از کمپیوتر می نمایدو

اهداف دموز ی:


دموزم مفاهی ابتدایی کمپیوتر



دموزم در مورد سنت اباار کمپیوتر



دموزم در مورد نرم اباار کمپیوتر



دموزم مودب سازی اعداد



که ها

دموزم

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب


تعری کمپیوتر



پیشینه کمپیوتر



عمر کمپیتوتر



انواع کمپیتوتر



اوصاف کمپیوتر



استفادی از کمپیوتر

بصل دوم


ساختار کمپیوتر



سی پی یو



پوم کمپیوتر



قاب کمپیوتر



حاب ه اصلی کمپیوتر



واحد کمپیوتر



حاب ه پن ان



وسایل انتهاب معلومات



رسانندی های برا



حاب ه مص ن



حاب ه یو ای بی

بصل سوم


پروگرام سازی کمپیوتر



پروگرام های سیست ها



پروگرام های عملی



پروگرام های اتکایی



سنت اباارها

بصل ا ارم


سیست های عددی



مودب سازی اعداد در کمپیوتر



مودب سازی اعداد



برضیه بولی



دوری های منجهی
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سیست های م اوری

بصل پنج


که های کمپیوتری



انواع



که ها

ارت اکات با



ساختار



که ها و انترنت

که

ربیت ارت اکات



وسایل انتهاب معلومات عددی و مهایسوی



ادری های  -IPپروتوکوب ها انترنتی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانات صنفی کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصالن در صورت تاخیر اانس دوم نداردو محصالن می توانند ق ال در زمینه
مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون
20%

امتحان وسط سمستر
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امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

مجموع

 =2ا تراک متوسط = 1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری
5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4

دموزم مودب سازی اعداد

1

1

2

2

3

3

5

مناب یا مآخ

.1

ماخ اساسی

در ریان سمستر مشنا میشود

.2

ماخ کمکی

در ریان سمستر مشنا میشود

71

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه
3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

3

دموزم در مورد نرم اباار کمپیوتر

1

1

2

2

3

3

دموزم

2.0
اوسط عمومی

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

2

که ها

1

1

2

2

3

3

دمـــــوزم در مـــــورد ســـــنت ابـــــاار

1

1

2

2

3

3

دموزم مفاهی ابتدایی کمپیوتر

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

نتایج متوقعه م مون
ماری

صن اوب  :سمستر اوب

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

کمپیوتر
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مفردات و پالن درسی مضمون لسان خارجی1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
لسان خار ی1-
CO-CIC-103

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 2کریدیت
پوهنتون موب
ندارد
اوب

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
لسان خار ی  1-یکی از م امیا پوهنتون موب در ر ته های منتل انجنیری می ا دو دانی لسان خار ی یکی از م ارت های خواسته
دی انجنیران ر ته ساختمانی می ا دو ایا م مون به بارغ التحصیالن ر ته انجنیری ساختمان کمک می نماید تا در مورد مسلک خویی از
مناب خار ی استفادی وسی و گستردی نمایندو

اهداف دموز ی:


دموزم اصجالحات انگلیسی پیرامون زندگی



دموزم اصجالحات انگلیسی پیرامون و ای



دموزم اصجالحات انگلیسی پیرامون رازهای تاریکی و گرامر



دموزم اصجالحات انگلیسی پیرامون زندگی باهمی و گرامر



دموزم اصجالحات انگلیسی پیرامون ال سه و گرامر



دموزم اصجالحات انگلیسی پیرامون اپلیکشا ها و گرامر



دموزم اصجالحات انگلیسی پیرامون زندگی گ ته و گرامر

ری و گرامر
الع و گرامر

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ت رح دری دید و م احث ن ری

ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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 سمستر اوب: صن اوب
کارهای گروپی و ارااه دنو



Chapters

Chapter Title

Topics in Each Chapter

1

Life in the City

1. Explore your city or town
2. Prefix un, use context
3. Active listening
4. Simple present. Talking about facts
5. Grammar: In and On
6. Reading Strategy
7. Writing
8. Pronunciation

2

Amazing Jobs

3

Secrets of the Dark

4

Living Together

5

What We Wear

1. Unusual and Interesting Careers
2. Suffixes –er, -or, and –ist
3. Simple present questions
4. Possessives
5. Reading Strategy
6. Writing
1. The world at night
2. Compound
words,
use
a
dictionary,
asking for help
3. Present
Progressive,
saying
what
is
happening now
4. At, on and in usage
5. Genre: Descriptive Paragraph
6. Reading strategy
7. Writing
1. Animal and human interaction
2. Prefix mis, Identify Collocations
3. Modals: Describing obligation and advice
4. Modals: Describing ability in present and
past
5. Descriptive Paragraph
6. Reading Strategy
7. Writing
1. Clothing
and
accessories
throughout
history
2. Prefix: re, use a dictionary pronunciation
3. Simple past, saying what happened
4. Reading strategy
5. Descriptive paragraph
6. The –ed ending
7. Writing
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more

1. Mash-ups
2. Multiple meaning words, use context
3. Adjectives,
comparing
two
things
4. Count and noncount nouns
?5. What is a Mash-Up
6. Reading Strategy
7. Writing
and 1. Useful and interesting technology
2. Suffix –ible,
3. Identify parts of speech
4. Superlatives
5. Will and going to
6. Reading Strategy
7. Writing
1. Exploring the distant past
2. Suffix –ful, context clues
3. Present perfect
4. There + to be
5. Understand the past
6. Reading
7. Writing

or

Mix and Mash

Apps

6

Cool
Gadgets

7

Into the Past

8

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
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پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

3

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

2

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

2

1

1

1

1

ری و گرامر

دمــــــوزم اصــــــجالحات انگلیســــــی
پیرامون و ای

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

پیرامون زندگی

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

1

دمــــــوزم اصــــــجالحات انگلیســــــی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

نتایج متوقعه م مون

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه ر ته

1

1

2

1

1

1

الع و گرامر

دمــــــوزم اصــــــجالحات انگلیســــــی

1

1

2

1

1

1

پیرامون رازهای تاریکی و گرامر
4

دمــــــوزم اصــــــجالحات انگلیســــــی

1

1

2

1

1

1

پیرامون زندگی باهمی و گرامر
5

دمــــــوزم اصــــــجالحات انگلیســــــی
پیرامون ال سه و گرامر
مجموع
اوسط عمومی

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1
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صنف اول :سمستر دوم
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صن اوب  :سمستر دوم

مفردات و پالن درسی مضمون ثقافت اسالمی2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
هابت اسالمی2 -

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:

CO-CIC-201
 1کریدیت تیوری
پوهنتون موب
ندارد

صن :
سمستر:

اوب
دوم

رح منتصر م مون
ابدانستان کشوراسالمی است که نود ونه درصد مردم دن مسلمان هستند  ,قانون اساسی کشوربه اساسات اسالم استواربودی وقوانیا
دیگرکشوربرم نای دن وض میگردد درابدانستان تاریخ مردم ایا مرزبوم باو ودا تا نماد های منتل همه مناب قومی ومنجهوی وزبانی ان
راکنارگ ا ته وبناکردباع ازاسالم وسرزمیا ان گرده دمدی اندو د نایی با معارف اسالمی درپ لوی بناوری های دید وتکنالوژی معاصر
برای کادر های وان یک امر م

تلهی میگرددو

اهداف دموز ی:


دموزم مف وم و محتوای ع ادات



د نایی با ویمی گی های ع ادات در اسالم



روی ق ولیت ع ادات



حکمت ادای نماز از دیدگای اسالم



حکمت روزی ورم ان از دیدگای اسالم

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بینمحصالن



ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت رح دری دید و م احث ن ری
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :لکچر( :2 - 1ع ادت هامف وم محتوای وحهیهت دن )
 تعری ع ادت واقسام ع ادت ها :
لکچر : 4- 3ویمی گی های ع ادت ها در اسالم :


تنصیا ع ادت به اهلل ( ل الله)



سازگاری ع ادت های اسالمی با توانایی وقدرت برد و امعه و



ع ادت ها برای لع منفعت ودب م رت است و



ع ادت های اسالمی امل تمامی بنی های زندی گی است و



 -کماب ع ادت در اسالمو



 -برا میان ع ادت وره انیت و

 - هفت کاافهء که در روز محشر زیر سایه عرم می ا ند و
روی ق ولیت ع ادت ها :


اخال



ادای ع ادت ها مجابر اصل ریعت اسالمی و



انجام ع ادت ها با وسایل مشروع وحالب و

وصفاای نیت در ادای ع ادت ها

بصل دوم :حکمت ادای نماز از دیدگای اسالم :


ب ایل نماز در قردن وسنت



حکمت های منتل نماز در دیا مهدی اسالم و



کریههء نماز رسوب اهلل (صلی اهلل علیه وسل ) و



ترک نماز و اای ترک کنندی گان و



اهمیت نماز ماعت در ساختار برد و امعه و



ترک نماز ماعت وتا یر دن در روابط ا تماعی و



برخی ازاحکام ضروری نمازو

بصل سوم :حکمت روزی ورم ان از دیدگای اسالم :


تعری



ب ایل روزی و مای م ارک رم ان و



حکمت رم ان در ساختار برد و

روزی ورم ان و

ال  :حکمت روزی در صحتمندی وصفای سمی
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ب  :حکمت روزی در معنویت و نصیت یک مسلمان و


حکمت رم ان در ساختار امعه و



برخی ازاحکام ضروری روزی

بصل ا ارم :حکمت زکات از دیدگای اسالم :


تعری زکات



ب ایل زکات در قردن وسنت و



حکمت زکات در ساختار برد و



حکمت زکات در ساختار امعه و



برخی ازاحکام ضروری زکات

بصل پنج  :حکمت حج از دیدگای اسالم :


تعری حجو



ب اال حج در قردن وسنت و



حکمت های مناسک حج و



حکمت حج در ساختار برد و



حکمت حج در ساختار امعه و



برخی از احکام ضروری حج

لکچر : 12حکمت عید ها از دیدگای اسالم  :تحت ایا عنوان مجالع ذیل تدریس میگردد :


عید در اصجالح اسالمی و



حکمت عید رم ان و عید قربان و



ویمی گی های اعیاد اسالمی



مهایسه بیا عید های مسلمان وغیر مسلمانان

بصل ش  :حکمت دعوت به نیکی وا تناب از بدی :




ناخت نیکی ها وبدی ها
ار ادات قردنی ون وی در دعوت به نیکی ها وا تناب از بدی ها
روی دعوت گر مسلمان و



اسالیع دعوت به دیا مهدی اسالم



وسایل دعوت اسالمی و
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پیامد دعوت در برد و امعه و

ناخت گناهان ک یری :


تعری گنای ک یری



انواع گناهان ک یری



گنای اه وقت ک یری می ود

 دیا گنای ک یری بنشیدی می ود ؟
بصل هفت  :بدعت وپیامد های دن :


ناخت بدعت



دیات واحادیث در نکوهی بدعت ها و



برا بیا بدعت وع ادت و



اقسام بدعت
ال  :بدعت های اعتهادی و
بـ  :بدعت های عملی و



 )3نتایج منفی بدعت در برد و امعه و



 )5مجازات بدعت کارانو

کارخانه گی  :حفظ بیست سوری کوتای اخیرقردنکری با روم یادگیری عملی نماز و

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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2

د ــنایی بــا ویــمی گــی هــای ع ــادات در
اسالم

3

1

1

1

2

1

3

1

1

2

2

1

4

حکمت ادای نماز از دیدگای اسالم

3

1

1

2

2

1

5

حکمـــــت روزی ورم ـــــان از دیـــــدگای
اسالم

3

1

2

2

1

1

3

1

1.2

1.6

1.6

1
3

-4

بتد الهدیر

.1
.2

ابحر الراار
الفهه السالمی و ادلته

.2

-3

ا ختیار

ماخ کمکی

-2

بدای الصنای
.1

-1

ال دایه
ماخ اساسی

6و کســع م ارت کار گروپی منصــوصــا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و ک سع م ارت ها در رابجه به م سایل محیط زی ستی و
انکشاف پایدار

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی
از مله سـرک سـازی دبرسـانی و کانالیایسـیون برا و
غیری

1

دموزم مف وم و محتوای ع ادات

3

1

1

1

1

1

روی ق ولیت ع ادات

مجموع

 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

مناب یا مآخ

83

1.6
 =1کمتریا ا تراک
اوسط عمومی

1و ک سع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر
ســاختارهای انجنیری با اســتفادی از دانی تننیکی و نرم
ارت های کراحی تعمیرات و ســاختمان ای
کســع م
2و
مربوکه
اباارهای
منتل با اســـت فادی از دانی مســـلکی و نرم اباار های
مربوکه
3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و
ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت
بودیجه و زمان تعییا دی

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری
نتایج متوقعه م مون

ماری

صن اوب  :سمستر دوم

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

صن اوب  :سمستر دوم

مفردات و پالن درسی مضمون پروگرام سازی کمپیوتر1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
پروگرام سازی کمپیوتر 1
CO-CIC-212

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 1کریدیت تیوری
پوهنتون موب
ندارد
اوب

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
اســـتفادی از کمپیـــوتر بصـــورت و ســـی در تمـــام بنـــی هـــا گســـترم یابتـــه و باعـــث ســـ ولت کـــار هـــا و لـــوگیری از ضـــیاع
وقـــت در محاســـ ات میگـــرددو ایـــا م ـــمون کمـــک میکنـــد کـــه محصـــالن بـــا اساســـات پروگـــرام نویســـی د ـــنا گردیـــدی و از
دن در زندگی مسلکی خویی استفادی نمایدو
اهداف دموز ی:


د نایی محصالن با اساسات پروگرام ویموب بیسیک



دسته بندی لسان های پروگرام نویسی



پروگرام نمودن کمپیوتر و لسان پروگرام نویسی

 تواب و پروگرام های برعی


دسترسی به بایل های دیتابیس

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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بصل اوب

 پروگرام نمودن کمپیوتر و لسان پروگرام نویسی
 دسته بندی لسان های پروگرام نویسی
 متر میا لسان های پروگرام نویسی
بصل دوم

 معربی ویمیوب بیسیک  6پروگرام نویسی ی گرا
 پروگرام نویسی در ویموب بیسیک 6
 انواع اکالعات


متحولیا ابت ها و Array

 عملیات و تهدم دن ا


دستور های رکی )(I F-ELSE , SELECT-CASE



دستور های حلهه سازی )(FOR/NEXT , DO/LOOP

بصل سوم

 تواب و پروگرام های برعی
 کرح مینوها
 خجا ها و اداری ای دن ا
بصل ا ارم

 دسترسی به بایل های دیتابیس
 گرابیک


ت یه پروگرام SETUP

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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6و کســع م ارت کار گروپی منصــوصــا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و ک سع م ارت ها در رابجه به م سایل محیط زی ستی و
انکشاف پایدار

 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

مناب یا مآخ

.1

ماخ اساسی

اپتر نوت استاد م مون

.2

ماخ کمکی

در ریان سمستر مشنا میگردد
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4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی
از مله سـرک سـازی دبرسـانی و کانالیایسـیون برا و
غیری

نتایج متوقعه م مون

1.2
 =1کمتریا ا تراک
اوسط عمومی

1و ک سع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر
ســاختارهای انجنیری با اســتفادی از دانی تننیکی و نرم
ارت های کراحی تعمیرات و ســاختمان ای
کســع م
2و
مربوکه
اباارهای
منتل با اســـت فادی از دانی مســـلکی و نرم اباار های
مربوکه
3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و
ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت
بودیجه و زمان تعییا دی

ماری

صن اوب  :سمستر دوم

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د ــــنایی محصــــالن بــــا اساســــات
پروگرام ویموب بیسیک

1

1

1

1

1

1

2

دســـته بنـــدی لســـان هـــای پروگـــرام
نویسی

1

1

1

1

2

1

3

پروگـــرام نمـــودن کمپیـــوتر و لســـان
پروگرام نویسی

1

1

1

2

2

1

4

تواب و پروگرام های برعی

1

1

2

2

1

1

5

دسترسی به بایل های دیتابیس

1

2

2

1

1

1

مجموع

1

1.2

1.4

1.4

1.4

1

صن اوب  :سمستر دوم

مفردات و پالن درسی مضمون تاریخ معاصر أفغانستان2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
تاریخ معاصر ابدانستان""2
CO-CIC-202

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 1کریدیت تیوری
پوهنتون موب
ندارد
اوب

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
ناسایی محصالن از تاریخ کشور عایا خود و همچنان معلومات امعه از تاریخ گ ته سایر کشورها و ارت اکات با دن او
اهداف دموز ی:


د نایی با اوضاع ابدانستان ق ل از امارت اوب دوست محمدخان



د نایی امارت اوب دوست محمدخان



د نایی سلجنت اوب یرعلی خان



د نایی سلجنت اب ل خان و اع

خان سلجنت دوم یرعلی خان

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)


اوضاع ابدانستان ق ل از امارت اوب دوست محمدخان



امارت اوب دوست محمدخان



سلجنت اوب یرعلی خان
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صن اوب  :سمستر دوم


سلجنت اب ل خان و اع



سلجنت دوم یرعلی خان



سلجنت یعهوب خان



سلجنت ع دالرحما خان



سلجنت ح یع اهلل خان



سلجنت امان اهلل خان



سلجنت ح یع اهلل کلکانی



سلجنت محمد نادرخان



سلجنت اهر ای

خان

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون
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صن اوب  :سمستر دوم
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

90

صن اوب  :سمستر دوم

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته
6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع
از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کســـع م ارت ها در رابجه به مســـایل محیط زیســـتی و
انکشاف پایدار

4و ک سع م ارت های م سلکی کمکی انجنیری ساختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در ســاحه و
ن ارت از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت
بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل
با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

2

د نایی امارت اوب دوست محمدخان

3

1

1

1

2

1

3

د نایی سلجنت اوب یرعلی خان

3

1

1

2

2

1

4

د ـــنایی ســـلجنت اب ـــل خـــان و اع ـــ خـــان
سلجنت دوم یرعلی خان

3

1

2

2

1

1

3

1

1.25

1.5

1.5

1

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

1و کســـع م ارت های تحلیل ســـاختمانی تعمیرات و دیگر
ســـاختارهای انجنیری با اســـت فادی از دانی تننیکی و نرم
اباارهای مربوکه

1

د ـــنایی بـــا اوضـــاع ابدانســـتان ق ـــل از امـــارت
اوب دوست محمدخان

3

1

1

1

1

1

ماری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون

1.5
 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
.1

ماخ اساسی

.2

ماخ کمکی



ابدانستان در مسیر تاریخ میر غالم محمد غ ار لد اوب و دوم



ابدانستان در پنج قرن اخیر محمد صدیر برهن



تاریخ معاصر ابدانستان محمد ابراهی عجایی



تحلیل واقعات سیاسی ابدانستان ع دالحمید م ارز



از امیا ک یر تا ره ر ک یر ب ل الحر مجددی



تاج التواریخ امیر ع د الرحما



تلک خری ( راز های پشت پردی) دگرواب محمد یوس



ســـفر هـــای غـــازی امـــان اهلل خـــان بـــه  12کشـــور دســـیایی و اروپـــایی ع ـــدالوکیل
پوپلایو
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صن اوب  :سمستر دوم

مفردات و پالن درسی مضمون تربیت بدنی2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
تربیت بدنی ""2
CO-CIC-210

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 1کریدیت تیوری
پوهنتون موب
ندارد
اوب

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
دمادی ساختا محصالن برای کارهای عملی و بایکی در پرکتیک انجنیریو هدف از تدریس م مون تربیت بدنی با بردن قوی سمانی تهویه
نمودن قوی دماغی به میان دمدن سرعت اابکی مهاومت در مهابل امراض وبالخری دمادی ساختا محصلیا درکارهای عملی وبایکی می ا د
و
اهداف دموز ی:


د نایی با ورزم و حرکت های ورز ی



دموزم بوت اب وتاکتیک ها



دموزم بدمنتون



دموزم پین

پانک

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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صن اوب  :سمستر دوم
مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها) :دموزم بوت اب وتاکتیک ها


قانون اوب زمیا -بازی



قانون دوم توپ بوت اب و



قانون سوم تعداد بازی کنانو



وسایل بازی کنانو



سرحک و امتیازات دن و



قانون حک ها و



وقت بازی و



روع بازی و



توپ در بازی وخارج از بازی



قانون روم امتیاز دادن و



خجاها وربتارهای نا ایسته و



ضربه دزادغیرمستهی و



قانون سیاده ضربات دزاد و

عناویا لکچر بدمنتون :دموزم بدمنتون


تارینچه بدمنتون و



نحوی گربتا ریکت بدمنتون و



سرویس وانواع دن و



سرویس بلند پیشروی ریکت و



سرویس کوتای و



سرویس تیا عهع ریکت و



نوع ایستادن برای دریابت سرویس و



نوع ایستادن برای در یابت پر(باب) در ریان بازی و



وت بلند پیشروی ریکت و



وت عهع ریکت و
لکچر نوت پین

پانک



تارینچه



اندازی میا



کرز استاد دن پشت میا



کرز ریکت گربتا
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صن اوب  :سمستر دوم


کرز سرویس نمودن



سیست بازی



توپ پن

پان



سیست برگ اری مسابهات

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت 20%
های گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

به صالحیت استاد م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

ماری

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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صن اوب  :سمستر دوم

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع
از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کســـع م ارت ها در رابجه به مســـایل محیط زیســـتی و
انکشاف پایدار

4و ک سع م ارت های م سلکی کمکی انجنیری ساختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در ســاحه و
ن ارت از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت
بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل
با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســـع م ارت های تحلیل ســـاختمانی تعمیرات و دیگر
ســـاختارهای انجنیری با اســـت فادی از دانی تننیکی و نرم
اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د ـــنایی بـــا ورزم و حرکـــت هـــای
ورز ی

2

2

1

1

1

1

2

دموزم بوت اب وتاکتیک ها

3

1

1

1

2

1

3

دموزم بدمنتون

3

1

1

2

2

1

2

1

2

2

1

1

2.5

1.25

1.25

1.5

1.5

1
4
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A Thinking Man's Guide to Pro Football,
Zimmerman, 1970 and 1984
Skills,
Drills
&
Strategies
for
Badminton
Teach, Coach, Play Series), by Donald C. Paup
Paul

 =2ا تراک متوسط

1.5
 =1کمتریا ا تراک
اوسط عمومی


ماخ کمکی

لکچر نوت استاد
ماخ اساسی

دموزم پین

پانک

مناب یا مآخ

صن اوب  :سمستر دوم

پالن و مفردات درسی مضمون رسم تخنیکی2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
رس تننیکی ""2
CO-CIC-207

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 2کریدیت تیوری
پوهنتون موب
ندارد
اوب

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
رس تننیک 2-یکی از م امیا اساسی در ر ته های تنصصی از مله انجنیری ساختمانی می ا دو مفردات و محتویات ایا م مون که
امل مفاهی اساسی م ندسی از مله نهجه خط مستوی ارتسامات سجوح زاویه دورنما وغیری می ا د از یک کرف به حیث موضوعات
پیی نیاز م امیا دیگرمانند مواد هندسه ترسیمی –  2م ندسی نرم اباار می ا د و از کرف دیگر در حل مسایل روز مری انجنیری ساختمانی
کاربرد بساای را دارا می ا دو ایا م مون اسای نهشه کشی انجنیری که یکی از م ارت های خواسته دی انجنیر می ا د تشکیل میدهدو
اهداف دموز ی:


معلومات عمومی را



معلومات عمومی در مورد نهشه های ساختمانی



کارهای گرابیکی و عملی

به نهشه های ما یا سازی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

96
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل هشت  -معلومات عمومی را


به نهشه های ما یا سازی:

اوری ها و پرزی ات اوری دار



دسته بندی اوری ها



تصویر اختصاصی اوری ها در نهشه



اتصاب های پرزی ات اوری دار در نهشه (اتصالیه بولتی تاتی و سامی)



عالی اختصاصی اوری ها در نهشه



پرزی ات اوری دار (بولت ها تات ها نت ها وا ر ها)

بنی مسلسل ا ارم – نهشه های ساختمانی
بصل ن  -معلومات عمومی در مورد نهشه های ساختمانی:


عالی و مشنصات در نهشه



ترسی پالن تعمیر (صنعتی و رهایشی)



ترسی نمای استادی (مهابل و ان ی)



قج های زمی



اندازی گ اری در نهشه های ساختمانی

کارهای گرابیکی م مون رس تننیک
صن

اوب (سمستر دوم):
تعداد یت ها

یت معیاری

ماری

نام کار

1

قج ا سام هندسی سادی

2

2-1

2

ایاومتری با قج های زمی

1

2-1

3

اتصالیه اوری دار (بولتی تاتی سامی)

1

2-1

4

پالن نمای استادی وقج تعمیر رهایشی

1

2-2

5

پالن نما قج تعمیر صنعتی

1

2-2
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نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیــابی و بعالیــت صــنفی (ارزیـــابی هفتــه وار کــار خـــانگی ا ــتراک در بعالیــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

به صالحیت استاد م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
98

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع
از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کســـع م ارت ها در رابجه به مســـایل محیط زیســـتی و
انکشاف پایدار

4و ک سع م ارت های م سلکی کمکی انجنیری ساختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

2

3

3

2

2

3

3

2
2

معلومات عمومی در مورد نهشه های
ساختمانی

3

3

کارهای گرابیکی و عملی

3

2

3

2
مجموع
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3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در ســاحه و
ن ارت از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت
بودیجه و زمان تعییا دی



2

2

3

3

2
1

معلومات عمومی را
ما یا سازی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل
با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

اوسط عمومی

1و کســـع م ارت های تحلیل ســـاختمانی تعمیرات و دیگر
ســـاختارهای انجنیری با اســـت فادی از دانی تننیکی و نرم
اباارهای مربوکه



FRENCH, T.E. and VIERCK, C.J. (1966):
Fundamentals of
Engineering Drawing – 2 nd Edition
BS 303:164 Engineering Drawing Practice
Westermann
Tables for the Metal Trade
ماخ کمکی

هندسه ترسیمی – پوهنواب دکتور نصراهلل دانشیار
ماخ اساسی

2

2

3

3

3

2

به نهشه های

2.5
 =1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون
ماری

صن اوب  :سمستر دوم

نتایج متوقعه ر ته

مناب یا مآخ

هندسه ترسیمی -پوهندوی علی حسیا ندام

هندسه ترسیمی -پوه نواب محمد سعید کاکړ

صن اوب  :سمستر دوم

پالن و مفردات درسی ریاضی2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
ریاضی""2
CO-CIC-204

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 3کریدیت تیوری و عملی
پوهنتون موب
ریاض ""1
اوب

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
هدف از تدریس م مون ریاضیات عالی تاکید به حاب ه سپردن و ن ریات در بارۀ نکات اساسی و عمدی قاعدی های ریاضی در مورد مجالعه
وتشنیا روابط ریاضی عمومی بار تۀ تحصیلی ان و ضمناو د نایی محصالن با ضرورت و ارت ای دن با سایر علوم می با دو
اهداف دموز ی:


د نایی با انتیگراب گیری



استفادی از انتیگراب در عمل



معاد ت تفاضلی معمولی در ه اوب



استفادی از معاد ت تفاضلی در عمل



د نایی با معاد ت تفاضلی معمولی در ات بلند (عالی)

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
3و مورادیکه در ایا م مون تحت پو ی قرار می گیرند:


انتی گراب گیری
Sums and Sigma Notation o
 oمساحت منحیث لیمت مجموعه
 oانتیگراب معیا
 oخوا

انتیگراب معیا

 oتیوری اساسی کالکولس
 oروم تعویض The Method of Substitution
 oمساحت ساحات هموار
 oتننیک های انتیگراب گیری
 oانتیگراب گیری قسمی Integration by Part
 oانتیگراب های تواب دورانی
 oتعویض معکوی
 oسایر روم های تحلیل انتیگراب ها
Improper Integrals o
 oقاعدی ذوذنهه و نهجه میانی
 oقاعدی Simpson
 oسایر ن ه های انتیگراب گیری تهری ی
 oتج یر انتیگراب گیری
 oاحجام به کریهه برم
 oاحجام بیشتر به کریر برم
 oکوب قوی و مساحت سجوح
 oکتله مومنت و مرکا کتله
 oمراکا هل
 oسایر تج یهات بایکی
 oتج یهات در انجنیری


معاد ت تفاضلی معمولی در ه اوب
 oمفاهی اساسی
 oمف وم هندسی ) y_ _ ƒ(x, yمسیر ساحات روم Euler’s
 oمعاد ت تفاضلی معمولی دا وندی
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 oمعاد ت تفاضلی معمولی دقیر
 oمعاد ت تفاضلی معمولی خجی معادله برنولی دینامیک نفوی
 oمسیر اورتوگوناب Orthogonal Trajectories
 oمو ودیت و یگانگی حل برای پرابل های کمیات اولیه


معاد ت تفاضلی معمولی خجی در ه دوم
 oمعاد ت تفاضلی معمولی خجی در ه دوم متجانس
 oمعاد ت تفاضلی معمولی خجی در ه دوم متجانس با ضرایع ابت
 oمودب نمودن نوسان دزاد سیست کتله – بنر (اسپرن )
 oمعاد ت Euler – Cauchy
 oمو ودیت و یگانگی حل ها
 oمعاد ت تفاضلی معمولی خجی در ه دوم غیر متجانس
 oمودب نمودن :نوسان توسط قویو ریاونانس
 oمودب نمودن :سرکت های برقی
 oحل به کمک تدییر پ یری پارامتر ها
 oمعاد ت تفاضلی معمولی در ات بلند (عالی)
 oمعاد ت تفاضلی معمولی خجی متجانس
 oمعاد ت تفاضلی معمولی خجی متجانس با ضرایع ابت
 oمعاد ت تفاضلی معمولی خجی غیر متجانس



تواب دو متحوله و اندیا متحوله مف وم هندسی تاب دو متحوله مشتهات قسمی تواب دو متحوله و مف وم هندسی دن
دیفرانسیل کلی مشتر تواب مرکع مشتهات و دیفرانسیل ترتیع عالی(ترتیع دوم) بورموب تیلور برای تاب دو متحوله



اکستریموم تاب دو متحوله رایط زمی و کابی مو ودیت اکستریموم تاب دو متحوله ممای و نا



به سجد

معادله تفاضلی صن بندی دن مس له کو ی و رایط یگانه بودن حل معادله تفاضلی حل عمومی خصوصی(قسمی) و
حل خا معادله تفاضلی معادله تفاضلی با متحوب های دا وندی معادله تفاضلی متجانس ترتیع اوب معادله تفاضلی
خجی ترتیع اوب



معادله تفاضلی برنولی معاد ت تفاضلی ترتیع عالی و مس له -کو ی برای دن ا معاد ت تفاضلی ترتیع عالی که پاایا
اوردن ترتیع دن ا ممکا می ا دو



معاد ت تفاضلی خجی متجانس ترتیع دوم خوا عمومی و حل دن سیست حل بنیادی حل خصوصی بورموب
استروگراد -لیوویل برای دریابت یک حل خصوصی معادله تفاضلی خجی متجانس ترتیع دوم حل عمومی و ستجوی
حل خصوصی معادله تفاضلی غیرمتجانس خجی ترتیع دوم به کریهه ابت ها




معادله تفاضلی غیرمتجانس ترتیع دوم با ضرایع ابت دریابت یک حل خصوصی دن بکمک کل کرف راست توسط
میتود ضرایع ابت نامعیا
سیست معاد ت تفاضلی مس له کو ی دن ت دیل معادله ترتیع – nام به سیست نورماب معاد ت تفاضلی ترتیع اوب
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سیست نورماب معاد ت تفاضلی خجی با ضرایع ابت حهیهی ارااه کل ماترکسی و وکتوری دن حل سیست های
خجی با ضرایع ابت در صورت حاب ور سادی معادله مشنصه
سلسله های عددی مث ت العالمه ترادف حاصل م های قسمی دن ا تهارب و ت اعد دن ا عملیات حسابی با ی دن ا
مشنصه های زمی و کابی تهارب دن ا (مشنصه دالمرت کو ی مهایسوی انتیگرالی)
سلسله های عددی منتل العالمه متناوب العالمه تهارب مجلر و رکی دن ا سلسله با حدود منتلط



سلسله تابعی ناحیه تهارب دن تهارب من



سلسه تیلور و مکلورن تجایه تواب سادی به سلسله های تیلور و مکلورن

مشنصه تهارب ویرسترای سلسله های کاقت دار ق یه دبل و نتایج دن



سیست تواب اورناگونالی(متعامد) سیست تواب متعامد مثلثاتی سلسله مثلثاتی بوریه



تجایه تواب به سلسله مثلثاتی بوریه با دوران  2در انترواب های ][0, ] [-,

 تجایه تواب به سلسله مثلثاتی بوریه در ][a, b] [0, l] [-l, l

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیــابی و بعالیــت صــنفی (ارزیـــابی هفتــه وار کــار خـــانگی ا ــتراک در بعالیــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

به صالحیت استاد م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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نتایج متوقعه ر ته
6و کســع م ارت کار گروپی منصــوصــا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسـع م ارت ها در رابجه به مسـایل محیط زیسـتی و
انکشاف پایدار

2

استفادی از انتیگراب در عمل

3

2

2

3

3

3

3

معاد ت تفاضلی معمولی در ه اوب

2

2

3

2

3

3

4

استفادی از معاد ت تفاضلی در عمل

3

3

2

3

2

2

5

د ــــنایی بــــا معــــاد ت تفاضــــلی معمــــولی
در ات بلند (عالی)

3

2

2

3

3

3

2.6

2.2

2.2

2.8

2.8

2.8

مجموع

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی
از مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و ک سع دانی تج یر نه شه های ساختمانی در ساحه و
ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت
بودیجه و زمان تعییا دی

2و کســـع م ارت های کراحی تعمیرات و ســـاختمان ای
منتل با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و دیگر
ســاختارهای انجنیری با اســتفادی از دانی تننیکی و نرم
اباارهای مربوکه

1

د نایی با انتیگراب گیری

2

2

2

3

3

3

ماری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

2.6
 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

Adams,

ماخ کمکی
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پوهنتون:
پوهنحوی:

وووووووووو
ساختمانی

دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :
سمستر:

ساختمان ای صنعتی و مدنی
کیمیا ی انجنیری2-
CO-CI-205
 2کریدیت
اساسی
CO-CI-105
اوب
دوم

رح منتصر :
کمیـــای عمـــومی دوم کـــه د ر سمســـتر دوم ســـاب تعلیمـــی اوب تـــدریس مـــی گـــردد در حهیهـــت ادامـــه کمیـــای اوب بـــودی کـــه
محتـــوای دنـــرا مجالعـــه مفصـــل محلـــوب هـــا الکتروکمیـــا خـــوا

عمـــومی بلـــاات و معلومـــات در مـــورد برســـایی دن ـــا را در

بــرم گیــرد و عــالوی بــر ایــا از مســایل عمــدی کمیــای هســتوی و تعــامالت هســتوی نیــا بحــث همــه ان ــه بــه عمــل خواهــد
دمدو
اهداف دموز ی:
•

د نایی محصلیا با سیست های سپرسیونی

•

د نایی محصلیا با کرا ابادی غل ت محلوب ها خوا

•

د نای محصلیا با قوت التکتولیت ها

•

د نایی محصلیا با خوا

•

د نایی محصلیا با کار های براتواری مربوکه

مشترک محلوب ها و محلوب ها الکترولیتی

عمومی بلاات

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
•

ارااه لکچر

•

بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بینمحصلیار

•

ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصلیار

•

کارهای گروهی و ارااه دنو

ت رح دری دید و م احث ن ریر

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب
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سیست های دیسپروسینی:



سیست های تعلیهه
 oسوسپنشا ها
 oاملشن ا



سیست های کلوییدی



محلوب ها
 oن ریات در باری محلوب ها
 oن ریه کمیای محلول ا
 oن ریه بایکی محلوب ها
 oمحلوب ها ی ایداب و حهیهی



قابلیت انجالب مواد کمیاوی
 oعوامل مو ر بر انحاللیت مواد
 oتا یر ک یعت مواد
 oتا یر بشار
 oتا یر در ه حرارت




تمریا :حل مسایل مربوی به محاس ه غل ت های محلوب ها
خوا

مشترک محلوب ها

 oهدایت برقی محلوب ها
 oبشار بنار محلوب ها
 oنهجه غلیان محلوب ها
 oنهجه انجماد محلوب ها
 oبشار اسموتیک محلوب ها
 oتمریا :حل مسایل مربوی به خوا


مشترک محلوب ها

محلوب های الکترولیتی
 oانفکاک الکترولیتی ترکی ات ایونی
 oانفکاک الکترولیتی ترکی ات قج ی



قوت الکترولیت ها
 oدر ه انفکاک الکترولیت ها
o

ابت انفکاک الکترولیت ها

 oحاصل ضرب دیونی دب و ( )PHمحلو ل ا)
 oتمریا  :حل مسایل مربوی به )PHمحلول ا )
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تعامالت کمیاوی در بیا محلوب ها الکترولیتی
 oهایدرولیا نمک ها
 oتمریا :حل مسایل و تمرینات را

به هایدرولیا نمک ها

بصل دوم


خوا



استحصاب بلاات از سن



الیاژ های بلاات

عموموی بلاات
های معدنی

بصل سوم


اساسات الکترو کمیا



مناب کمیاوی انرژی برا
 oپوتانشیل های الکترودی
 oقجار ولتاژ بلاات
 oالکترولیا
 oقوانیا الکترولیا
 oقانون اوب و دوم بارادی
 oحل مسایل تمریا مربوی الکترولیا



برسایی بلاات و کرا لوگیری از دن



کمیای هسته
 oپدیدی رادیو اکتیفیتی
 oا عه الفا ا عه بیتا ا عه گاما
 oتجایه هستوی
 oتعامالت هستوی
 oتمریا تعامالت هستوی



دزمایشات کمیاوی
 oت یه یک لیتر محلوب  % 10نمک کعام
 oت یه محلوب  0.1نارمله نمک
 oت یه محلوب  0.5مولری نمک
 oهایدرولیا نمک های )(Na2 CO3) (Na Cl) (Na No3
 oتعامالت بلاات الهلی با دب

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
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ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)
م مون
20%
امتحان وسط سمستر
 60%حد اکثر
امتحان ن ایی سمستر
100%

مجموع
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری

و انکشاف پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی

کانالیایسیون برا و غیری

ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری

درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در

مربوکه

منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای

تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د ــــنایی محصــــلیا بــــا سیســــت هــــای
سپرسیونی

3

2

3

1

1

3

2

3

د ــنایی محصــلیا بــا کــرا ابــادی غل ــت
محلــوب هــا خــوا مشــترک محلــوب هــا
و محلوب ها الکترولیتی

3

2

2

1

1

3

د نای محصلیا با قوت التکترولیت ها

3

3

2

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

3

2

1

1

3

1

3

2.4

1

1

عمـــومی

4

د ـــنایی محصـــلیا بـــا خـــوا
بلاات

5

د ــــنایی محصــــلیا بــــا کــــار هــــای
براتواری مربوکه
مجموع

2.2

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و

نتایج متوقعه م مون

دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی

ماری

نتایج متوقعه ر ته

1.92/3

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ

ماخ اساسی

 -1کمیای عمومی پوهندوی دیپلوم انجنیر یر دقا نیازی ساب 1396
 -2غیر ع وی کمیا دغیر ع وی کمیا بایکی =-کمیاوی اساسات داکادمیسیا یوری دیمترویویچ تریتیا
کوف ژبارن  :پوهنمل دیپلوم انجنیر یر دقا نیازی  1392کاب
 -3بایکی کمیا دمادی ورست او کمیاوی ترمودینامیک کراسنوف ماسکو 2004

ماخ کمکی

 -1پواهاند داکتر خیر محمد ماموند عمومی کمیا
 -2پواهاند داکتر خیر محمد ماموند بایکی کمیا لومری توگ دکمیا او کمیاوی تکنالوژی دلورو زدی گرو لپاری
Christian G.D. (2009) Analytical chemistry book 2 university of Washington -3
509p.

109

صن اوب  :سمستر دوم

مفردات و پالن درسی هفته وار مضمون احصایه و احتماالت
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:
پوهنحی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
احصایه و احتما ت
CO-CIC-211

دوم

سمستر:

اوب

 2کریدت
اساسی
CO-CIC-104

رح منتصر م مون
احصایه و احتما ت از م امیا اساسی ر ته ساختمان ای صنعتی و مدنی می با د که در یک سمستر تدریس می گرددو ایا م مون عالوی بر
ر ته دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی و مدنی در ر ته های دیگری انجنیری به من ور د نا ساختا محصلیا با رو ای عددی وبرخی مفاهی
اساسی احصاایه تد ریس می گرددوو با مجالعه ایا م مون محصلیا در خت سمتسر قادر به حل معاد ت میگردد که به کریر کالسیک قادر به
حل ن ودندویا مهادیر انتیگراب های را محا س ه می کنی که به رو

ای کال سیک قادر به تعییا مهادیر ان ا نی ستی و با اموختا م مون مت کری

محصلیا قادر به حل پروبل ها ی انا لیا عددی و احصاایه از کریر پروگرام سازی به یکی از لسان های کمپیوتر مانند  MATLABمیگرددو
اهداف دموز ی:


د نایی با رو ای عددی برای مسایلی که حل تحلیلی ندارد و



د نا کردن محصلیا با حل مسایل ریاضیات تج یهی از کرا پروگرام سازی کمپیوتری



نو تا الگوریت ها برای حل مسایل که با استفادی از کرا عددی حل میشود



ا نا کردن مح صلیا به ان ق سمت از ریا ضیات تج یهی که در م امیا منتل انجنیری خا صتاو در م مون سترکچر انالیا کاربرد
زیاد دارد

یوی های تدریس و دموزم
منلوکی از روم های منتل تدریس در قالع روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی می گردد:


ارااه لکچر و دری عملی برای حل مسایل محاس ات عددی و احصا ایه با استفادی از کمپیوتر( پروگرام متلع



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصلیار



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصلیار

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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بررسی خجا و انتشار دن :


مهدمه



مناب خجا ها



ارقام با معنی



ارقام درست یک عدد اعشاری خجای قج کردن



خجای نا ی از عملیه رونداف



خجای مجلر و نس ی



تمریا و کار براتواری ( حل مسایل با استفادی از کمپیوتر

خجای عملیات حسابی


مهدهه



خجای حاصل م



خجای حاصل ضرب



خجای تفاضل



خجای رو ای محاس اتی



تمریا و کار براتوری ( حل مسایل با استفادی از کمیوتر ) از کریر متلع

معربی لسان برنامه سازی متلع برای انجینیران


انواع لسان های برنامه سازی



اصوب کلی برنامه سازی



نمایی کمپیوتری اعدا د



ت دیل اعداد از یک قاعدی به قاعدی دیگر



الگوریت وبلواارت



مراحل حل مساله محاس وی به کمک کمپیوتر



برمت های نمایی اعداد معربی دستورهای م



نحوی برنامه سازی در سکریپت بایل ها و ذخیری و بازیابی ان



پروگرام سازی در متلع



ترسی گراف های دو بعدی سه بعدی ترسی گراف ها در محتصات قج ی و دیگارتی در متلع

متلع عملیات با ی ماتریکس ها درمتلع

انترپولیشا


مهدمه



پولینوم گرانج



معایع گرانج



حل مربوی به انترپولیشا توسط برنامه متلع
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حل تهری ی معاد ت الج ری و غیر الج ری


مهدمه



رو ی وتر برای حل تهری ی معاد ت



روم Bisection



روم نیوتا



روم تکرار نهجه ابت روم تکرار سادی



تمریا وکار براتواری ( حل مسایل ایا بنی توسط کمپیوتر

انتیگراب گیری عددی


مهدمه



روم ذوذنهه برای حل تهری ی انتگراب های معییا



خجای روم ذوذنهه



حل تهری ی انتیگراب های معیا توسط متلع



روم سیمپسون برای حل تهری ی انتگراب ها خجای روم سیمپسون روم نهجه وسجی خجای روم نهجه وسجی

حل سیست های معاد ت خجی


ماتریکس ها



حل سیست معاد ت خجی به روم گاوی



حل سیست معاد ت خجی به روم معکوی ماتریکس حل سیت های معاد ت توسط متلع



روم تکرار اکوبی



روم تکراری گاوی – سایدب

احصاایه


تعری احصاایه



مفاهی



انواع بریکونسی



انحراف معیاری



نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی

اساسی احتماب و احصایه بوانیا توزی

پالیسی حاضری


ح ور من



محصلیا با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصلیا از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــلیا در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصلیا می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:


ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار کار خانگی ا تراک در بعالیت های گروهی)



کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های کلینیکی و تحهیهی) به صالحیت استاد م مون

( ٪ )20



امتحان وسط سمستر



امتحان ن ایی سمستر



 -----------------------------------------------------------------------------------------مجموع

( ٪ )20
حد اکثر ( ٪ )60
100٪

و ایع و مکلفیت های محصلیا
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و سلوک زم در رابجه به م مون را ارتها دهی و محصلیا باید در مشارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خصوصیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر برصت مساوی بدهندو اخالا و اصوب ربتاری را که زمه محیط
علمی است مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروسه تدریس گرددر ا تناب نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س

بعاب

خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو
پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلو مات استناد نادرست سرقت علمیو ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از انع
محصلیا در حیا تحصیل انجام ودو ارتکاب انیا اعمالی از انع محصل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تحصیالت
عالی با محصل م نون برخورد میشودو



استاد م مون مس ولیت ابتدایی برای تشنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو استاد در صورت تنشنیا عدم صداقت
علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیات محصل در زمینه معربی دن به مر



مروبط تصمی اتناذ می نمایدو

تصمی استاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های درسی سایر محصلیا را تحت الشعاع قرار نمی دهدو استاد
م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا پوهاځی اکالع می دهدو

اداری پوهنځی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو
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پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

نتایج متوقعه ر ته

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری

و انکشاف پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی

کانالیایسیون برا و غیری

ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری

درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در

3

استفادی از کرا عددی حل میشود

مربوکه

نو ـــتا الگوریت ها برای حل مســـایل که با

منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای

2

تج یهی از کرا پروگرام سازی کمپیوتری

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای

د ـنا کردن محصـلیا با حل مسـایل ریاضـیات

تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

1

تحلیلی ندارد و

دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی

د نایی با رو ای عددی برای مسایلی که حل

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

2

3

3

2

1

2

3

3

2

2

1

3

3

3

2

2

2

3

ا نا کردن مح صلیا به ان ق سمت از ریا ضیات
4

تج یهی که در م امیا منتل انجنیری خاصت وا

3

3

2

2

2

3

در م مون سترکچر انالیا کاربرد زیاد دارد
2.75

مجموع

2.25

3

2.3/3

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

در ریان سمستر معربی میگردد

ماخ کمکی

در ریان سمستر معربی میگردد

پالن و مفردات درسی مضمون هندسه ترسیمی2-
مهج تحصیلی:
پوهنتون:

لیسانس
وووووووووو
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پوهنحوی:
دیپارتمنت:

ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :
سمستر:

هندسۀ ترسیمی""2
CO-CIC-206
 2کریدیت تیوری و عملی
پوهنتون موب
اوب
دوم

رح منتصر م مون
هندسه ترسیمی 2-یکی از م امیا اساسی در ر ته های تنصصی از مله انجنیری ساختمانی می ا دو مفردات و محتویات ایا م مون که
امل مفاهی اساسی م ندسی از مله نهجه خط مستوی ارتسامات سجوح زاویه دورنما وغیری می ا د از یک کرف به حیث موضوعات
پیی نیاز م امیا دیگر مانند مواد هندسه ترسیمی –  2م ندسی نرم اباار می ا د و از کرف دیگر در حل مسایل روز مری انجنیری ساختمانی
کاربرد بساای را دارا می ا دو ایا م مون اسای نهشه کشی انجنیری که یکی از م ارت های خواسته دی انجنیر می ا د تشکیل میدهدو
اهداف دموز ی:


دموزم سایه ها در ارتسامات قای الااویه



دموزم سایه نهای خجوی و ا کاب مسجد



دموزم سایه های ا سام هندسی سادی



دموزم سایه ها در ا کاب م ندسی تعمیرات



دموزم مرتسمات با عالی عددی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل پنج – سایه ها در ارتسامات قای الااویه:
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معلومات عمومی را



موارد استفادی و اهمیت سایه ها در ارتسامات قای الااویه



سایه نهجه



سایه خط مستهی



سایه ا سام رخدار( منشور و هرم)

به تیوری سایه ها

 انواع سایه ها
بصل ش – سایه نهای خجوی و ا کاب مسجد ( کریهه ا ر ا عه نوری):

 سایه ا کاب مسجد
بصل هفت – سایه های ا سام هندسی سادی:
 سایه ا سام دورانی (استوانه منروی کری)
بصل هشت – سایه ها در ا کاب م ندسی تعمیرات:


سایه پلیت بروی پایه ها



سایه بالکا با ی دیوار



ترسی سایه ها در رواا ها ( برو ربتگی ها)



ترسی سایه ها در زینه

بنی مسلسل ا ارم –مرتسمات با عالی عددی
بصل ن  -عمومیات:


تعری و موارد استعماب ماایا و نواقا



مرتسمات نهای



مرتسمات خط مستهی



کرا ارایه مستهی



در ه بندی خط مستهی انترواب و میالن مستهی



تعییا کمیت حهیهی مستهی



موقعیت متهابل دو مستهی (مستهی های موازی متهاک و متنابر)و

بصل ده  -مرتسمات مستوی:




کریهه های ارایه مستوی
انترواب زاویه ابتادگی و خط میالن اع می مستوی
ت و زاویه امتداد مستوی
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در ه بندی مستوی



تعییا کمیت حهیهی مستوی



نهجه و خط مستهی



موقعیت متهابل دو مستوی (مستوی های متهاک و موازی)



سجد منروکی



سجد توپوگرابیک پروبیل سجد توپوگرابیک خط میالن مساوی سجد توپوگرابیک



سجد میالن مساوی

امل مستوی

 تهاک مستهی و مستوی
بصل یازده – سجوح:



تهاک مستوی حالت عمومی با سجد توپوگرابیک



تهاک مستهی با سجد توپوگرابیک (کریهه پروبیلی و کریهه هاریانتاب ها)



امـــور ســـرحدات کنـــدنکاری (کنـــدنکاری و پرکـــاری قســـمتی از ســـرک میدانچـــه هـــای ســـاختمان) ترســـی قجـــ هـــای
زمی (در قسمت های پرکاری کندنکاری و به امتداد محور سرک)

کارهای گرابیکی م مون هندسه ترسیمیو
کارهای گرابیکی م مون هندسه ترسیمیو
برای صن

اوب (سمستر دوم)
تعداد یت ها

یت معیاری

نام کار

ماری
1

دریابت سایه در ا سام هندسی

1

2-1

2

کندنکاری و پرکاری نمونه از سرک در ساحه ریلی

1

2-1

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی



کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو
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سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته
6و کســع م ارت کار گروپی منصــوصــا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و ک سع م ارت ها در رابجه به م سایل محیط زی ستی و
انکشاف پایدار

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی
از مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و ک سع دانی تج یر نه شه های ساختمانی در ساحه و
ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت
بودیجه و زمان تعییا دی

2و کســـع م ارت های کراحی تعمیرات و ســـاختمان ای
منتل با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کسـع م ارت های تحلیل سـاختمانی تعمیرات و دیگر
ســاختارهای انجنیری با اســتفادی از دانی تننیکی و نرم
اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

دموزم سایه ها در ارتسامات قای الااویه

1

1

3

3

2

2

2

دموزم سایه نهای خجوی و ا کاب مسجد

1

1

3

3

2

2

3

دموزم سایه های ا سام هندسی سادی

1

1

3

3

2

2

4

دموزم سایه ها در ا کاب م ندسی تعمیرات

1

1

3

3

2

2

5

دموزم مرتسمات با عالی عددی

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

2

2

ماری

نتایج متوقعه م مون

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط =1کمتریا ا تراک

2

مناب یا مآخ
.1

ماخ اساسی

.2

ماخ کمکی

هندسه ترسیمی – پوهنواب دکتور نصراهلل دانشیار
هندسه ترسیمی -پوهندوی علی حسیا ندام
هندسه ترسیمی -پوهنواب محمد سعید کاکړ

and
VIERCK,
C.J.
(1966):
•
Fundamentals of Engineering Drawing – 2 nd Edition
Engineering Drawing Practice
•
Westermann Tables for the Metal Trade

T.E.
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پالن و مفردات درسی مضمون لسان مسلکی1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
لسان مسلکی1-
CO-CIC-250

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:

 2کریدیت
تنصصی
CO-CIC-103

پیی نیاز م مون:
صن :
سمستر:

اوب
دوم

رح منتصر م مون
لســـان مســـلکی  1-یکـــی از م ـــامیا تنصصـــی در ر ـــته هـــای انجنیـــری ســـاختمان می ا ـــدو دانـــی لســـان مســـلکی یکـــی
از م ـــارت هـــای خواســـته ـــدی انجنیـــران ر ـــته ســـاختمانی می ا ـــدو ایـــا م ـــمون بـــه بـــارغ التحصـــیالن ر ـــته انجنیـــری
ساختمان کمک می نماید تا در مورد مسلک خویی از مناب خار ی استفادی وسی و گستردی نمایندو

اهداف دموز ی:


دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در ساحه ساختمان



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در مورد ر ته های انجنیری



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در مورد تج یاات سنگیا ساختمانی



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در مورد مواد ساختمانی



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی مورد صحت و مص ونیت در ساحه ساختمان



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در مورد قرار داد کنندی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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 سمستر دوم: صن اوب
Chapters

Chapter Title

1

The Construction
industry

2

Trades

3

Heavy Equipment

4

Building Supplies

5

On Site

6

Health and Safety

7

The Contractor’s
Office

8

Planning ahead

9

Partner Files

Topics in Each Chapter







































Introduce yourself and others
Talk about jobs in the construction industry
Describe types of construction
Understand a house plan
Describe trades and the stages of trade trainings
Talk about trade materials
Give and understand instruction for erecting
scaffolding
Give personal information
Talk about the delivery of heavy equipment
Describe how a crane and control units works
Give instructions for operating equipment
Talk about mixing cement
Make conversation on site
talk about building materials
describe problems on site
order materials
check stock items
talk about insulation
change a customer order/delivery
say what colleagues do/are doing at the moment
give and follow directions
talk about the weather
give reasons using because of
talk about food
identify warning signs
complete a vehicle safety checklist
explain injuries
talk about waste disposal color codes
welcome clients and explain what staff members do
discuss projects
describe structures using dimension
describe the shape of constructions
calculate an area
complete a schedule
make appointments
talk about days, dates and time
make comparisons
write quantities
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Audio script

10

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

1

دمـــوزم اصـــجالحات کـــاربردی انگلیســـی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

نتایج متوقعه م مون

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه ر ته

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

2

1

1

1

1

در ساحه ساختمان
2

دمـــوزم اصـــجالحات کـــاربردی انگلیســـی

1

2

1

1

1

1

در مورد ر ته های انجنیری
3

دمـــوزم اصـــجالحات کـــاربردی انگلیســـی

1

2

1

1

1

1

در مورد تج یاات سنگیا ساختمانی
4

دمـــوزم اصـــجالحات کـــاربردی انگلیســـی

1

2

1

1

1

1

در مورد مواد ساختمانی
دمـــوزم اصـــجالحات کـــاربردی انگلیســـی
5

1

در مـــورد صـــحت و مصـــ ونیت در ســـاحه

2

1

1

1

1

ساختمان
مجموع

1

2

اوسط عمومی

1

1

1

1

1.17
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط  = 1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی
ماخ کمکی

Construction 1, Vocational English
.1
”Course Book “by Evan Frendo
در ریان سمستر مشنا میشود
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پالن و مفردات درسی مضمون ثقافت اسالمی 3-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
هابت اسالمی3 -
CO-CIC-301

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

دوم

سمستر:

سوم

 1کریدیت تیوری
پوهنتون موب
CO-CIC-201

رح منتصر م مون
در ایا کی نیست که محصالن وان کشور ضرور ت م رم به ایا م مون دا ته زیرا نگ ای خانمانسوز سه دهه اخیر از یکجرف و دوری
از برهن

و بینی اســالمی از انع دیگر همچنان نگ ای بکری که از هر ســوایری ــدی با کوبان های از انحراف و گمراهی برای از ادی

کشیدن برزندان ما برما تاخته اند مهاومت انسان مسلمان در پابندی به امور دینی و احکام رعی ضعی نمودی و امکانات براگیری دنرا به ویمی
برای ن سل وان م سلمان ک رن

می نماید که در نتیجه اکثریت م سلمانان از درک حهیهت ا سالم بدور ماندی و ا سالم عایا را که یک ن ام

کامل زندی گی برای انسان است بهط در اند ع ادت انگشت مار که دن ه بصورت درست و ک ر احکام ریعت صورت نمی گیرد خالصه
نمودی و ن ام زندی گی ایرا که اهلل واحد و یگانه برای بشــریت پســندیدی اســت از زندی گی خویی به نحوی خارج ســاخته اند که ایا کار ــان
مشکالت را که امروز وام اسالمی با دن دست و گری ان اند ب ار دوردی استو
درحالیکــه دیــا مهــدی اســالم همانگونــه کــه رابجــه انســان را بــا رب ام در مســایل ع ــادتی تن ــی مــی نمایــد رابجــه وی
را بــا نفــس خــودم نیــا در ن ــام اخالقــی تن ــی نمــودی اســت و معیــار ارزیــابی ایمــان انســان را در گــرو اخــالا نیکــوی وی
قــرار میدهد بــه عــیا ــکل دیــا مهــدی اســالم ارت ــای انســان را بــا همنــوع ام اــه در خــانوادی و یــا در امعــه تن ــی
نمــودی زیــرا انســانیکه بــاک

ا تمــاعی اســت نمــی توانــد بــه تن ــایی زنــدی گــی نماید ضــرورت بــه همنــوع خــویی دارد تــا

خـــانوادی را تشـــکیل دهـــد و امعـــه را بمیـــان دورد پـــس از ملـــه م متـــریا و ـــای ان یـــاءعلی

الســـالم تن ـــی روابـــط ذات

ال ینـــی میـــان انســـان ا می ا ـــد کـــه بـــا بکـــار بـــردن ن ام ـــای خـــانوادی گی ا تماعی سیاسی اقتصـــادی وبرهنگـــی کـــه از دیـــات
قران مجید و سنت پاک پیام ر اسالم سراشمه می گیرند روابط دن ا را تن ی و ترتیع میکنند.
اهداف دموز ی:


د نایی با مف وم ن ام اخالقی



ارز ای اخالقی در نگرم اسالمی
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مکارم اخالا



رذایل اخالقی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بینمحصالن



ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت رح دری دید و م احث ن ری

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب:مف وم ن ام اخالقی


تعری :ن ام -اخالا -ن ام اخالقی



انواع اخالا[خوب وبد -انسان عام و اسالمی خا  -بجری و اکتسابی]



مناب اخالا اسالمی



اهداف روم اخالقی

بصل دوم:ارز ای اخالقی در نگرم اسالمی


ب ایل اخالا



ار ادات قردن سنت و سل صالد در ارت ای به اخالا



ارت ای اخالا با ایمان ع ادات و معامالت



تربیه و پرورم اخالا[تاکیه نفس -غرایا انسانی و کرا دیگر]

بصل سوم:مکارم اخالا


نمونه های از مکارم اخالقی بردی
 oاخال  -مح ت -صدا -امانت -ص ر و توکل -تواض  -حیاء و عفت -سناوت -جاعت -وباءبه ع د



نمونه های از مکارم اخالقی ا تماعی
 oاحترام و فهت -تعاون و همکاری -اصالح کل ی -عفو -ایثار -عدالت -تسام



پیامد های مکارم اخالقی در اصالح بردو امعه

بصل ا ارم:رذایل اخالقی
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نمونه های از رذایل اخالقی بردی
 oتک ر و خود خواهی -دروغ -خیانت -بنل -حسد -سوء ا و بد گمانی -تعصع -تملر و ااپلوسی



نمونه های از رذایل ا تماعی
 oاست ااء -عیع ویی -لهع گ اری -تجسس -غی ت -د نام -سنا اینی -کینه و عداوت -اسراف و ت یر



علل و اس اب دغشته دن به رذایل اخالقی



پیامد های ز ت رذایل اخالقی در انحراف برد و امعه



عالج رذایل اخالقی در اسالم

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا ٪25غیرحاضری نمودی میتوانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از ٪25غیرحاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

به صالحیت استاد م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار
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4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

.2

ماخ کمکی در ریان سمستر معربی میگرددو
ماخ کمکی

 =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

مسلمان حهوا غیرمسلمانان در کشورهای اسالمیو
.1

منـــاب اســـالمی کتـــاب دورنمـــای امعـــه اســـالمی اســـالم ناســـی اخـــالا
ماخ اساسی

1.42
اوسط عمومی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

3

مکارم اخالا

3

2

1

1

1

1

4

رذایل اخالقی

3

2

1

1

1

1

3

1.5

1

1

1

1
مجموع

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

2

ارز ـــــ ای اخالقـــــی در نگـــــرم

3

1

1

1

1

1
1

3

1

1

1

1

1

د نایی با مف وم ن ام اخالقی

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون

نمری

ماری

صن دوم  :سمستر سوم

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

اسالمی

مناب یا مآخ

صن دوم  :سمستر سوم

پالن و مفردات درسی مضمون ریاضی3-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
ریاضی3 -
CO-CI-304

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

دوم

سمستر:

سوم

 3کریدت
اساسی
CO-CI-204

رح منتصر م مون
م مون ریاضیات عالی  3یکی از م امیا اساسی در ر ته انجنیری ساختمان محسوب میگرددو دموختا ایا بنی از ریاضیات عالی محصالن
را قادر می سازد تا با معاد ت دیفرانسیلی و انکشاف معاد ت حرکت ا سام توسط معاد ت دیفرنسیلی ماتریکس ها و روم های حل ماتریکس
سنتی عناصر رو ای منتل انتیگراب گیری ودریابت مساحت ا سام غیر من

هندسی و همچنان یک م مون پیی نیاز برای ریاضیات

عالی سمسترهای بعدی می با دو
اهداف دموز ی:


دموزم معاد ت دیفرنسیلی سیست های معاد ت دیفرنسیلی و رو ای حل دن



استفادی از معاد ت دیفرنسیلی برای انکشاف معاد ت حرکت



دموزم متریکس ها ویکتور و دیترمینانت ها



رو ای حل متریکس ها و انکشاف معاد ت سنتی عناصر



دموزم انتیگراب ها و رو ای حل انتی گرال ای اندیا گانه و تج یهات دن

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب


سیست معاد ت تفاضلی معمولیو روم کیفی
 oاساسات مترکس و وکتور ها
 oسیست های معاد ت تفاضلی معمولی منحیث تج یهات انجنیری
 oتیوری اساسی سیست های معاد ت تفاضلی معمولیو Wronski an
 oسیست های ضرایع – ابتو Phase Pl ane Met hod
 oمحدودی برای نهای بحرانیو استواری St abi l i t y
 oروم های کیفی برای سیست های غیر خجی
 oسیست های خجی غیر متجانس معاد ت تفاضلی معمولی
 oحل سلسله معاد ت تفاضلی معمولیو تواب خا
 oروم کاقت سلسله یا Power Seri es Met hod
 oمعادله Legendreو )Legendre Pol ynomi al s Pn(x



روم تمدیــــد ــــدی کاقــــت سلســــله یــــا

Frobeni us

Met hod:

Seri es

Power

Ext ended

Met hod
 oمعادله Besselو تواب )Bessel J _ (x
 oتواب Y_ (x) _ Besselو حل عمومی


تدییر کل پالی
 oتدییـــر ـــکل پـــالیو خجـــی بـــودنو تیـــوری تدییـــر مکـــان اولـــیو Fi rst Shi f t i ng Theorem (s-
)Shi f t i ng
 oتدییر کل مشتهات و انتی گرابو معاد ت تفاضلی معمولی
 oتکان های کوتایو تاب Di rac’s Del t aو کسور قسمی
 oپیچیدگی یا Convol ut i onو معاد ت دیفرانسیل انتگراب و انتیگراب گیری تدییر کل
 oمعاد ت تفاضلی معمولی با ضرایع متحوب
 oسیست های معاد ت تفاضلی معمولی
 oتدییر کل پالی :بورموب های عمومی



الج ر خجی :ماترکس ها وکتور ها دیترمینانت ها
 oسیست های خجی
 oماترکس ها وکتور ها :م و ضرب سکالر
 oضرب ماترکس ها
 oسیست های خجی معاد تو Gauss El i mi nat i on
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 oاستهالب خجیو ترتیع ماترکسو ساحه وکتوری
 oحل سیست های خجیو مو ودیت و یگانگی
 oدیترمینانت هاو قاعدی Cramer
 oمعکوی ماترکسو Gauss–J ordan El i mi nat i on
 oساحات وکتوری ساحات حاصل ضرب داخلیو تدییر کل پ یری خجیو
o

5Li near Al gebra: Mat ri x Ei genval ue Probl emsو الج ر خجی :پرابل ماترکس ها

 oپرابل  Ei genval ueماترکس
 oتعییا  Ei genval ueو Ei genvect ors
 oبع ی تج یهات Ei genval ue
 oماترکس های متنا ر  Skewمتنا ر و قای (عمود)
Ei genbases oو قجریو ا کاب در ه دوم
 oا کاب و ماترکس های مدلرو


کالکولس وکتور دیفرانسیل
 oوکتور ها در ب ای دو بعدی و سه بعدی
 oحاصل ضرب داخلی I nner Product
 oحاصل ضرب وکتوری ) Vect or Product (Cross Product
 oتواب سکالری و وکتوری و ساحات دن او وکتور کالکولس :مشتهات
 oمنحنیاتو کوب قویو انحناو پیچی
 oبازدید کالکولسو تواب اندیا متحولهو
 oگرادیانت ساحه سکالریو Di rect i onal Deri vat i ve
 oدایور انس ساحه وکتوری Di vergence of Vect or Fi el d



کالکولس انتیگراب وکتورو تیوری انتیگراب گیری

 oانتیگراب گیری خط
 oاستهاللیت مسیر انتیگراب خط
 oبازدید کالکولسو انتیگراب های دو گانه
 oتیوری گریا در مستوی
 oسجوح برای انتیگراب گیری سجد
 oانتیگراب گیری سجوح
 oانتیگراب سه گانهو تیوری دایور انس گاوی
 oتج یهات بیشتر تیوری دایور انس
 oتیوری St okes
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نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

نتایج متوقعه م مون

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

ماری

نتایج متوقعه ر ته

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د ــــنایی بــــا معــــاد ت دیفرنســــیلی سیســــت هــــای معــــاد ت
دیفرنسیلی و رو ای حل دن

1

2

2

1

2

2

2

اســــتفادی از معــــاد ت دیفرنســــیلی بــــرای انکشــــاف معــــاد ت
حرکت

1

2

2

3

3

3

3

د نایی با متریکس ها ویکتور و دیترمینانت ها

1

2

2

3

3

3

4

رو ای حل متریکس ها و انکشاف معاد ت سنتی عناصر

1

2

2

2

2

3

5

د ـــنایی بـــا انتیگـــراب هـــا و رو ـــ ای حـــل انتیگرال ـــای انـــدیا
گانه و تج یهات دن
مجموع

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2.2

2.4

2.8

2.067

اوسط عمومی

 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک
مناب یا مآخ
.1

ماخـــــ
اساسی

.2

ماخـــــ
کمکی
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پالن و مفردات درسی مضمون فزیک انجینری1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
بایک انجنیری 1
CO-CI-309

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 2کریدت
اساسی
ندارد
دوم

سمستر:

سوم

رح منتصر م مون
بایک انجنیری یکی از م امیا اساسی بناکر ر د و ایجاد مفکوری تحلیل و تجایه عملکرد عناصر و ذرات مجالعه انواع حرکت های ا سام
مجالعه تا یر پ یری محیجی عناصر ساختمانی اگونگی عمل متهابل ذرات نس ت به یک دیگر اگونگی عمل و عکس العمل ا سام ساختمانی
در مهابل قو های واردی می با دو ایا م مون یکی از م امیا پیی نیاز برای م امیا اصلی انجنیری ساختمان محسوب میگرددو
اهداف دموز ی:


دموزم حرکت سینماتیکی ا سام



دموزم حرکت دینامیکی ا سام



دموزم انرژی



دموزم بایک مالیکولی و ترمودینامیکی



دموزم ا رای تجارب براتواری اندازی گیری

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
موضوعات لکچرسمستراوب


م ـــــمون ویاموضـــــوع بایـــــک کرا مجالعـــــه وتحهیهـــــی بایکی تجربه برضـــــیه دزمایی ن ریـــــه روب بایـــــک
درانکشاف تننیک وروب تننیک درانکشاف بایکو



ســـینماتیک نهجـــه مـــادی حرکـــت میکـــانیکی تصـــوری را ـــ بـــه خـــوا

ب ـــا و وقـــت بـــه اســـای مینانیـــک

کالســـیک (مینانیـــک نیـــوتا) ـــعاع وکتورماننـــد تـــاب وکتـــوری وقـــت وکتورانتهـــاب ســـرعت وتعجیـــل نهجـــه مـــادی
ماننــد مشــتر هــای ــعاع وکتورن ربــه وقــتو تعجیــل هــای نــا می و مماســیو ــعاع انحنــاء مســیرحرکت انتهــالی
س مجلر سنتو


دینامیـــک نهجـــه مـــادی وحرکـــت انتهـــالی ســـ ســـنتو قـــانون عجالـــت وسیســـت عجـــالتی محاســـ هو قـــوانیا
دینامیـــک نهجـــه مـــادی وسیســـت نهـــای مـــادیو قـــوی هـــای خـــار ی وداخلـــیو مرکاعجالت(مرکاکتلـــه)و سیســـت
های میکانیکی و قانون حرکت دن او قانون تحفظ امپولس وارت ای دن باتجانس ب او



انـــرژی بـــه حیـــث مهیـــای عـــام حرکـــات وعمـــل هـــای ذات ال ینـــی منتلـــ و کـــرا انتهـــاب انـــرژی -کـــار ت ادلـــه
حـــرارت وت ادلـــه کتلـــهو کـــارقوی هاوابـــادی دن توســـط انتگیـــراب منحنـــی النـــطو انـــرژی حرکـــی سیســـت میکـــانیکی
وارت ای دن با قوی های خار ی و داخلی که در سیست عامل می ا دو



ســاحه قــوی کــه عمــل هـــای متهابــل قــوی ای بــیا ذرات رابرقرارمیســازدو قـــوی هــا وســاحه هــای پوتانســیلیو توابـــ
انـــدیا متحولـــهو مشـــتهات قســـمی وتفاضـــل کامـــلو ـــری اینکـــه انتیگـــراب منحنـــی النـــط تـــاب

ـــکل منحنـــی

انتیگــراب گیــری ن ا ــدو انــرژی پوتانســیل نهجــه مــادی در ســاحه قــوی خــار ی وارت ــای دن بــاقوی عامــل بــر نهجــهو
مف ـــوم گرادیانـــت تـــاب اســـکالری کمیـــات وضـــعیهو ســـاحه قـــوی هـــای مرکـــایو انـــرژی پوتانســـیل سیســـت و انـــرژی
میکـــانیکی کامـــل سیسســـت و قـــانون تحفـــظ انـــرژی میکـــانیکی وارت ـــای دن باتجـــانس زمـــانو انتشار(ضـــیاع )انـــرژیو
ضربه مجلر ارتجاعی وضربه مجلر غیرارتجاعی ا سامو


اساســـات ســـینماتیک حرکـــت دورانـــیو ســـرعت زاویـــوی تعجیـــل زاویـــوی وارت ـــای دن ـــا باســـرعت خجـــی وتعجیـــل
خجـــی نهجـــه ســـ درحـــاب دورانو مومنـــت قـــوی ومومنـــت امپـــولس سیســـت میکـــانیکیو معادلـــه اساســـی دینامیـــک
حرکـــت دورانـــیو مومنـــت امپـــولس ســـ ن ربـــه محـــور ســـاکاو دعـــوی ـــتاینرو انـــرژی حرکـــی ســـ درحـــاب
دورانو قانون تحفظ امپولسو مومنت امپولس وارت ای دن بان

ب او

عناصرن ریه خصوصی نس یت


زمه های ن ریه خصوصی نس یتو ت د ت رنس تدییرنس یت کوب وانترواب وقتو انترواب بیا دوواقعه وعدم تدییرن ربه انتناب
سیست عجالجی محاس ه به حیث رابجه باهمی زمان ومکانو قانون نس یت م سرعت هاو معلومات را

به دینامیک نس یت نهجه

مادیو ارت ای (تابعیت) کتله باسرعتو انرژی حرکیو تعجیل ذرات اارچ داردرساحه برقیو قانون ارت ای باهمی انرژی وکتلهو انرژی
پیوند سیست و رابجه بیا انرژی کامل وامپولس ذریو حدودتج یر مینانیک کالسیک(مینانیک نیوتا)و
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اساسات بایکی بایک مالیکولی وترمودینامیک


کریهـــه احصـــایوی تحهیـــرو کریهـــه ترمودینـــامیکی تحهیـــرو پارامترهـــای ترمودینـــامیکیو حـــا ت وعملیـــه هـــای
متـــوازن ومـــنعکس کـــردن دن ـــا در دیـــاگرام هـــای ترمودینـــامیکیو معادلـــه اساســـی مـــالیکولی -حرکـــی گـــاز خیـــالی
بــرای بشــار و مهایســه بــا معادلــه کالپیــرن -منــدلی و ســرعت اوســط مربعــی مــالیکوبو بیــان در ــه مجلهــه حــرارت
در رو ـــنی ن ریـــه حرکـــی مـــالیکولیو تعـــداد در ـــه هـــای دزادی مـــالیکوبو انـــرژی داخلـــی گـــاز خیـــالیو کـــار در
ا نـــای ان ســـای دنو مهـــدار گرمـــاو ربیـــت حرارتـــیو قـــانون اوب ترمودینامیـــک بـــرای سیســـت هـــای بســـتهو اســـتفادی
ازقـــانون اوب ترمودینامیـــک درعملیـــه هـــای ایاوگـــاز کامل(یاخیـــالی)و عملیـــه هـــای ادییابـــاتیو ن ریـــه کالســـیک
ن ریــه حرکــی -مــالیکولیو ربیــت حرارتــی گــاز کامــل و محــدودیت دنو حــدود تج یــر قــانون توزیــ یــک ســان
انرژی و معلوماتی را



به محاس ه انرژی دورانی واهتاازی مالیکوبو

قــانون مکســـوب بــرای توزیـــ مـــالیکوب هــای گـــاز کامــل بـــه اســـای ســرعت حرکـــت حرارتــی مالیکول ـــاو بورمـــوب
بــارومتریو قـــانون ولتســمیا را ـــ بــه توزیـــ ذرات درســاحه پوتانســـیلی خــار یو تعـــداد وســجی تصـــادمات وکـــوب
وســـجی پـــرم دزاد مالیکول ـــاو عملیـــه هـــای انتهـــاب درسیســـت غیـــر متـــوازن ترمودینـــامیکیو قـــوانیا تجربـــی نفـــوذو
هادیت حرارتی واصجالک داخلیو ن ریه حرکی -مالیکولی ایا حوادثو گازهای تنلیه دیو



عملیـــه هـــای ر عـــی وغیـــری ر عـــیو عملیـــه دوریو محـــرک هـــای حرارتـــی وما ـــیا یـــخو قـــانون دوم ترمودینامیـــکو
ضـــریع بـــازدی دوری ر عـــی کرنوتـــاب ماهیـــت ســـ کـــاری نـــه مـــی با ـــدو انتروپـــیو انتروپـــی گازکامـــل و
برخورداحصایوی با قانون دوم ترمودینامیکو



انحرابــات ازقــوانیا گــاز کامــلو گــاز هــای حهیهــیو قــوی عمــل تهابــل مالیکول ــای گــازو انــرژی پوتانســیل عمــل هــای
متهابــل بــیا مالیکول ــاو قجــر مو رمــالیکوبو معادلــه وانــدروالسو ومهایســه ایاوترمــو انــدر و الــس بــا تجربــهو ت ــدیل
های بازیو حالت بحرانیو انرژی داخلی گاز حهیهی ا ر ژوب -تومساو

کار براتواری


در براتوارهای بایک محصالن را
های منتل

به اندازی نمودن وبرخوردباسامان د ت معلومات حاصل نمودی عمآل باعملیه های منتل وکمیت

د نا میشوندو به قس تجربی قوانیا اساسی بایک راامتحان نمودی ازارقام واعدادحاصل ازتجربه نتیجه گیری کردی

غلجی های اندازی گیری رامحاس ه مینمایندو

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی



کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو
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سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

نتایج متوقعه م مون

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه ر ته

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د نایی با حرکت سینماتیکی ا سام

1

1

1

1

2

2

2

د نایی با حرکت دینامیکی ا سام

1

2

2

2

2

3

3

د نایی با انرژی

1

3

2

2

2

2

1

3

2

2

2

2

4

د ــــــنایی بــــــا بایــــــک مــــــالیکولی و
ترمودینامیکی

138

صن دوم  :سمستر سوم

5

د ـــنایی بـــا ا ـــرای تجـــارب براتـــواری
اندازی گیری
مجموع
اوسط عمومی

1

2

2

1

2

2

1

2.2

1.8

1.6

2

2.2

1.8
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراکمتوسط  =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
1و ماخ اساسی
2و ماخ کمکی

بایک عمومی -III II -Iسویل (متر




 :پوهاند محمد انور مس)
-

GTU 2010 Tata
McGraw-Hill Education
Engineering Physics , G. Aruldhas
Engineering Physics, S. Mani Naidu
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پالن و مفردات درسی مضمون استاتیک
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
استاتیک
CO-CIC-315
 3کریدت
اساسی
ندارد
دوم

سمستر:

سوم

رح منتصر م مون
استاتیک یکی از م امیا اساسی انجنیری ساختمان محسوب میگرددو در م مون م کور مفاهی اساسی عل مینانیک وکتورها تعادب ا سام
سیست و محصله قوی ها نیروهای داخلی اصجکاک و غیری مفاهی اسای بحث می نمایدو ایا م مون بحیث یک م مون پیی نیاز برای
م امیا مهاومت مواد تحلیل استرکچر و م امیا دیاایا محسوب میگرددو
اهداف دموز ی:


دموزم مفاهی اساسی عل مینانیک



دموزم اسکالر و ویکتورها



دموزم سیست تعادب و قوی ها



دموزم تعادب ا سام سنت



دموزم نیروهای داخلی ا سام سنت

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :مفاهی عمومی


میکانیکس



مفاهی دساسی



واحدات اندازی گیری



سیست بیا المللی واحدات



محاس ات عددی



روم معموب برای تحلیل

بصل دوم :وکتورهای قوی



کمیت های سکالری و وکتوری



عملیات وکتورها



م وکتوری قوی ها



م یک سیست قوی ها در عیا مستوی یا کوپالنر




وکتورهای کارتیایا
م وکتورهای کارتیایا



وکتورهای موقعیت



وکتور قوی به امتداد یک خط



ضرب وکتورها یا دات پرادکت

بصل سوم :تعادب یک ذری


حا ت برای تعادب یک ذری



دایاگرام بدن دزاد یا بری بادی دیاگرام



سیست قوی ها در عیا مستوی یا کوپالنر



سیست قوی ها در سه بعدی

بصل ا ارم :حاصل سیست قوی ها


مومنت یک قوی -بورموب بندی سکالری



ضرب وکتورها یا کرای پرادکت



مومنت یک قوی -بورموب بندی وکتوری



دساسات مومنت



مومنت یک قوی حوب یک محور معیا



مومنت یک وری یا کپل



سادی سازی یک قوی و سیست

وری ای
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سادی سازی بیشتر یک قوی و سیست



کاهی یا تهلیل یک باری منتشری سادی

وری ای

بصل پنج  :تعادب یک س سنت


حا ت برای تعادب س سنت



دایاگرام بدن دزاد یا بری بادی دیاگرام



معاد ت تعادب



اع ای دو و سه قوی ای



دایاگرام بدن دزاد یا بری بادی دیاگرام



معاد ت تعادب



گیری ها و معینیت استاتیکی

بصل ش  :تحلیل ساختمانی


تری های سادی



روم مفاصل یا اینت ها



اع ای با قوی صفر



روم قج ها یا سیکشا ها



تری ب ایی



برم ها ومیکانیکس

بصل هفت  :قوی های داخلی


بارهای بو ود دمدی داخلی در اع ای ساختمانی



معاد ت مومنت و برم و دیاگرام ا



روابط بیا بار منتشری برم و مومنت



خصوصیات اصجکاک خشک



مساال دربرگیرندی اصجکاک خشک

 کی ل ها
بصل هشت  :اصجکاک (اختیاری)



گیری ها



قوی های اصجکاک با ی پیچ ها


بصل ن

قوی های اصجکاک با ی تسمه ای هموار
 :مرکا هل و سنتروید (اختیاری)



مرکا هل مرکا کتله و مرکا هندسی (سنتروید) یک س



ا سام ترکی ی
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ق یه پاپس و گلدینوی



حاصل بار منتشری معمولی



بشاری مای

بصل ده  :مومنت عجالت (اختیاری)


تعری مومنت عجالت برای مساحت ها



ق یه محور موازی برای یک مساحت



عاع ارخشی یک مساحت



مومنت عجالت برای مساحت های ترکی ی



حاصل ضرب عجالت یک مساحت



مومنت عجالت یک مساحت حوب یک محور مایل



دایری مور برای مومنت عجالت



مومنت عجالت کتله ای

بصل یازده  :کار مجازی (اختیاری)


تعری کار



دساسات کار مجازی



دساسات کار مجازی برای یک سیست ا سام سنت باه بسته دی



قوی های محاب ه کاری



انرژی پوتانسیل



روم انرژی پوتانسیل برای تعادب



ترتیع بندی ات تعادب

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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نتایج متوقعه ر ته
6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د نایی با مفاهی اساسی عل مینانیک

1

1

1

1

2

2

2

د نایی با اسکالر و ویکتورها

1

1

1

2

2

2

3

د نایی با سیست تعادب و قوی ها

1

2

1

1

2

3

4

د نایی با تعادب ا سام سنت

2

2

2

1

2

3

5

د نایی با نیروهای داخلی ا سام سنت

1

2

2

1

3

3

مجموع

1.2

1.6

1.4

1.2

2.2

2.6

1.7

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

R.C

Engineering
HIBBELER



Statics

“by

Mechanics

ماخ کمکی

Mechanics for engineers: Statics and dynamics, R.
C. Hibbeler
Engineering
Statics,
Arthur
Stanley
Hall,
Frederick
Ernest Archer, R. I. Gilbert
Engineering
Statics,
2
Edition,
F.E.
Archer,
R.I.
Gilbert, S. Hall



پالن و مفردات درسی مضمون سروی 1
مهج تحصیلی:

لیسانس
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پوهنتون:
پوهنحوی:

وووووووووو
ساختمانی

دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :
سمستر:

ساختمان ای صنعتی و مدنی
سروی 1
CO-CIC-313
کریدت
تنصصی
CO-CIC-203
دوم
سوم

رح منتصر م مون
انجنیری سروی یکی از م امیا تنصصی ر ته ساختمانی محسوب میگرددو تمام کارهای ساختمانی نیاز به سروی و کارهای مهدماتی ساحه
بناکر دغاز کار داردو با براگیری محتویات ایا م مون محصالن با مفاهی اساسی سروی اندازی گیری و وسایل اندازی گیری اندازی گیری ابهی
و عمودی ن هشه های توپوگرابی خط اندازی تعمیرات و هموار کاری ساحه ا نا دی و توانایی تحلیل و تج یر مفاهی ذکر دی را پیدا می
نمایدو
اهداف دموز ی:


د نایی با مفاهی اساسی سروی



د نایی با اندازی گیری



د نایی با اندازی گیری باصله ها



د نایی با د ت الکترونیکی اندازی گیری باصله ها



د نایی با لیولن

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :معربی()Introduction
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سروین
یومتکس



سرویرهای مش ور



تاریخ قدیمی سروی



سروی مسجحه



سروی یودیای



اقسام سروی



وسایل سروین



استعماب وسایل سروین



نگ داری وسایل



اهمیت سروین



مصوونیت



نیازمندی بیمه



برصت ها برای سروین



سوا ت بصل اوب

عصری
سابهه

بصل دوم :معربی اندازی گیری()introduction to measurement


اندازی گیری



ضرورت برای سروی های دقیر



دقت وصحت



غلجی ها وا ت اهات



مناب غلجی ها



غلجی های من



بحث در مورد غلجی های تصادبی



وقوع غلجی های غیرمترق ه یا تصادبی



منحنی احتما ت



انتشار غلجی های غیرمترق ه یا تصادبی



ارقام م



یاد دا ت های ساحوی



و تصادبی

ت الکترونی یاد دا ت ها



کار دبتر وکمپیوتر های دیجیتل



پالن گ اری



تمریا
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بصل سوم :اندازی گیری باصله()distance measurement


معربی



دریابت کوب قدم



ادومیتر و ارخ های اندازی گیری



تنیومتری



اندازی گیری ها توسط بیته یا رید



اندازی گیری های الکترونی باصله



سیست



خلا نتایج کریهه های اندازی گیری



وسایل مورد ضرورت برای بیته نمودن



اندازی گیری با بیته درسجوح هموار



اندازی گیری باصله در سجوح مایل یا سجوح علفاار



مرور به بع ی قواعد مثلثات

ت یاب

انی

بصل ا ارم :اصالحات باصله()distance corrections


معربی



انواع اصالحات



غلجی کوب بیته یا غلجی معیار دی گی



تدییر در ه حرارت



اصالحات میالن



اصالحات خمی وکشی بیته



اصالح مرکع دراندازی گیری بیته



ا ت اهات معموب در بیته کردن



غلجی ها دراندازی گیری بابیته



مهدار غلجی ها



ن ریات برای بیته کردن خوب



دقت های بیته کردن



تمریا

بصل ا ارم :د ت الکترونی اندازی گیری باصله()electronic distance measuring instrument


معربی



بنی های اساسی



اقسام د ت الکترونی اندازی گیری بواصل
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دمادی کردن لیوب ومتمرکا نمودن د ت الکترونی اندازی گیری بواصل



مراحل ضروری اندازی گیری بواصل با د ت الکترونی اندازی گیری بواصل



غلجی های در اندازی گیری ها



محاس ه بواصل ابهی از بواصل مایل



نتیجه ن ریات در مورد د ت الکترونی اندازی گیری بواصل



تمریا
بصل ش  :معربی لیولن ()introduction to leveling



اهمیت لیولن



تعریفات اساسی



ارتفاعات معرف یا م دا



سروی های مهام اوب دوم وسوم



کرا لیولن



لیوب



اقسام لیوب ها



رادهای لیوب



دمادی ساختا لیوب



حساسیت ح اب تیوب



تمریا

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
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پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته
6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د نایی با مفاهی اساسی سروی

1

1

3

3

2

2

2

د نایی با اندازی گیری

1

1

1

3

2

2

3

د نایی با اندازی گیری باصله ها

1

2

1

3

2

2

2

2

2

3

2

2

1

2

2

3

2

2

1.2

1.6

1.8

3

2

2

4
5

د ــــنایی بــــا د ت الکترونیکــــی انــــدازی
گیری باصله ها
د نایی با لیولن
مجموع
اوسط عمومی

1.93
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراکمتوسط =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

C.

Surveying
McCormac



ماخ کمکی

Engineering
Surveying
Theory
and
Examination
Problems for Students Book • 3rd Edition • 1984
Engineering Survey by M. Schofield
Surveying, Volume 1, B. C. Punmia
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151

Edition,

6th




صن دوم  :سمستر سوم

پالن و مفردات درسی مضمون لسان مسلکی2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
لسان مسلکی2-
CO-CIC-350

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

دوم

سمستر:

سوم

 2کریدت
تنصصی
CO-CIC-203

رح منتصر م مون
لسان مسلکی  2-یکی از م امیا تنصصی در ر ته های انجنیری ساختمان می ا دو دانی لسان مسلکی یکی از م ارت های خواسته دی
انجنیران ر ته ساختمانی می ا دو ایا م مون به بارغ التحصیالن ر ته انجنیری ساختمان کمک می نماید تا در مورد مسلک خویی از مناب
خار ی استفادی وسی و گستردی نمایندو

اهداف دموز ی:


دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در مورد کار گروپی در ساختمان



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در مورد دیاایا ساختمانی



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در مورد تج یاات



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در مورد مواد ساختمانی



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی مورد پروسه های ساختمانی



دموزم اصجالحات کاربردی انگلیسی در مورد پروژی ها و اسناد ساختمانی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون
Chapters

Chapter Title

Topics in Each Chapter

1

Teamwork







2

Design

3

Equipment

4

Materials














5

Processes

6

Projects

7

Documentation

8

Health
Safety

9

Partner Files

10

Audio script

and


















Talk about roles and responsibilities
Explain how an organization works
Describe your job and experience
Write your CV
Discuss roles in an international Construction
project
Describe technical drawings
Estimate
Discuss ideas and improvements
Discuss light tube technology
Talk about equipment
Explain faults
Deal with repairs
Discuss equipment for a skyscraper project
Order materials
Describe properties of materials
Explain delivery problems
Discuss
problems
and
solutions
involving
materials
Sequence events
Plan a process
Explain changes
Discuss emergency housing construction
Highlight key issues
Manage tasks
Discuss types of contract
Talk about the scope of a project
Explain document control Procedures
Talk about amendments
Give specific information at Documents
Discuss project documentation
Communicate health and safety guidelines
Give instructions for traffic control
Describe incidents
Discuss hurricane precautions
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نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

154

صن دوم  :سمستر سوم

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

4

5

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری
5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار
6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

3

دمــــوزم اصــــجالحات کــــاربردی انگلیســــی در
مورد دیاایا ساختمانی
دمــــوزم اصــــجالحات کــــاربردی انگلیســــی در
مورد تج یاات
دمــــوزم اصــــجالحات کــــاربردی انگلیســــی در
مورد مواد ساختمانی
دمـــوزم اصـــجالحات کـــاربردی انگلیســـی مـــورد
پروسه های ساختمانی
مجموع

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2

مورد کار گروپی در ساختمان

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1

دمــــوزم اصــــجالحات کــــاربردی انگلیســــی در

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

اوسط عمومی

1.17
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط  = 1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

2,
Vocational
English
”Course Book “by Evan Frendo

ماخ کمکی

در ریان سمستر مشنا میشود
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پالن و مفردات درسی مضمون جیولوجی انجینری 1
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
یولو ی انجنیری 1
CO-CIC-314

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 2کریدت
تنصصی
ندارد
دوم

سمستر:

سوم

رح منتصر م مون
یولـــو ی انجنیـــری  1در ناســـایی و تـــوان بـــاربرداری خـــاک هـــا و احجـــار بـــه انجنیـــران کمـــک مینمایـــد تـــا در قســـمت
اســتواری تعمیــرات بــا ی خـــاک هــا اکمینــان حاصــل گـــرددو ارت ــای ســاختمان بــا اســـای دن یکــی از موضــوعات م ـــ در
انجنیری ساختمان محسوب میگردد که م مون مت کری در حل مساال م کور کمک می نمایدو
اهداف دموز ی:


مفاهی اساسی زمیا



معلومات منتصر را

به منرال ا



معلومات منتصر را

به احجار و اهمیت دن در ساختمان ا



پروسه های یولو یکی



زلاله ناسی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :معلوماتی عمومی را

به زمیا



کل و اندازی های زمیا



یوسفیر زمیا  :یوسفیر داخلی و یوسفیر خار ی زمیا



رژی حرارتی زمیا و اهمیت دن در وقت اعمار ساختمان ها

بصل دوم :معلومات منتصر را

به منراب ها



معلومات منتصر را

به منراب ها



منراب ها و صن بندی دن ا به اسای ترکیع کیمیاوی

بصل سوم :معلومات منتصر را

به احجار و اهمیت دن ا در امور ساختمانی



احجار مگماتیکی



احجار رسوبی



احجار میتاموربیکی (متحوله)

بصل ا ارم :یوکرونولو ی و ستراتیگرابی


عمر مجلهه احجار



عمر نس ی احجار و میتود های تعییا دن



دوب یوکرونولو ی (ستراتیگرابی)

بنی دوم :پروسه های یولو یکی اندو نی
بصل اوب :حرکات تکتونیکی قشر زمیا


انواع حرکات تکتونیکی زمیا



ا کاب موقعیت بره خوردی گی احجار و دریابت موقعیت ک هات در ب ا



اهمیت کرز موقعیت احجار برای اعمار ساختمان های انجنیری

بصل دوم مگماتیام
بصل سوم میتاموربیام
بصل ا ارم :زلاله


انواع زلاله
 oماهیت بایکی زلاله
 oاعمار ساختمان ها در مناکر زلاله خیا

بنی سوم :پروسه های یولو یکی اگاو نی
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بصل اوب  :مشنصات عمومی پروسه های اگاو نی و یو انجنیری
بصل دوم و برسایی



انواع برسایی مف وم هیلووی کالووی و قشر برسایی یابته
تدابیر لوگیری از برسایی

بصل سوم و بعالیت یولو یکی باد ها



ترس ات ادولووی  :دیون ها و برخان ها
تدابیر لوگیری از بعالیت های تنری ی باد ها و ترس ات بادی

بصل ا ارم و بعالیت یولو یکی رسوبات اتموسفیری


معلومات عمومی
 oتشکیل ترس ات منتهله (دیلووی پرولووی و دیولووی-پرولوووی)
 oتشکیل دبربت ها و تدابیر لوگیری از تشکیل دن ا
 oریانات سیل و م ارزی با دن
 oبرف کوچ ها و انواع دن ا و تدابیر لوگیری از دن ا

بصل پنج و بعالیت یولو یکی دریا ها


بعالیت اروژنی دریا ها و انواع دری های دریایی
 oتدابیر لوگیری از اروژن دریایی و م ارزی با دن
 oترس ات الوویالی دریا ها و خوا ساختمانی دن ا

بصل ش و بعالیت یولو یکی


یل ها بند های دبگردان و

ه زار

یل ها و م ارزی با بعالیت های تنری ی دن ا
 oبند های دبگردان و م ارزی با بعالیت ای تنری ی دن ا
ه زار ها و ارزیابی دن ا از نگای اعمار ساختمان ها
o

بصل هفت و بعالیت یولو یکی ینچاب ها


کار تنری ی ینچاب ها
 oخوا ساختمانی ترس ات ینچالی

بصل هشت و پروسه های سوبوزیایی و کارستی


بصل ن

پروسه های سوبوزیایی و تدابیر لوگیری از دن ا
 oپروسه های کارستی
 oا کاب کارست ها
 oاعمار ساختمان ها در مناکر کارستی
و پلی ون ها
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معلومات عمومی را به پلی ون ها
 oانواع پلی ون ها و کروا م ارزی با دن ا

بصل ده و پدیدی های برونشست در احجار لیوسی


معلومات عمومی



اعمار ساختمان ها در احجار برونشست کنندی لیوسی

بصل یازده و حرکت احجار در نشی ی های ریلیی محل


ریام سن و کوروم
 oسهوی کتله های احجار
 oپدیدی لدام
 oاقدامات و تدابیر لوگیری از لدام

کار های براتواری و پروژی های صنفی
کار براتواری نم ر  1و مجالعه منرال ای عمدی که در تشکیل احجار حصه دارند
کار براتواری نم ر  2و مجالعه انواع عمدی احجار
کار براتواری نم ر  3و مجالعه درز داری احجار
کار براتواری نم ر  4و ارزیابی اعمار ساختمان ها در مناکر زلاله خیا
کار براتواری نم ر  5و تعییا ترکیع گرانولومتری خاک های ریگی و گراویلیتی و اهمیت دن
کار براتواری نم ر  6و تعییا ترکیع گرانولومتری خاک های گلی
نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
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امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

م

ا

نتایج متوقعه ر ته

ی

ر

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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صن دوم  :سمستر سوم
6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

3

3

2

1.8

2.2

1.8

1
2

معلومات منتصر را

به منرال ا

3

معلومات منتصر را

به احجار و اهمیت دن در ساختمان ا

4

پروسه های یولو یکی

1

5

زلاله ناسی

1

2

1

2

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

مفاهی اساسی زمیا

مجموع

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

نتایج متوقعه م مون

1.8

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراکمتوسط =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

by

Geology Applied to Engineering 2nd Edition,
)Terry R. West (Author), Abdul Shakoor (Author

o

ماخ کمکی

Bell, F.G.,(1993). Engineering Geology- 2nd ed.
Elsevier Ltd.
Johnson, R.B., & Degraff, J.V., (1988). Principles
of Engineering Geology. John Wiely and
Sons, New York.
West,
T.R.,
(1995).
Geology
Applied
to
Engineering.
Printice
–
Hall,
Englewood
Cliffs,
NJ.

o
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صن دوم  :سمستر سوم

پالن و مفردات درسی مضمون مواد ساختمان1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
مواد ساختمانی 1
CO-CIC-321

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:

 2کریدت
تنصصی
ندارد

صن :
سمستر:

دوم
سوم

رح منتصر م مون
ربتـــار خصوصـــیات و مهاومـــت مـــواد ســـاختمانی توســـط م ـــمون متـــ کری تشـــرید و توضـــید میگـــرددو بـــا اســـتفادی از ایـــا
م مون انجنیران توانایی استفادی درست و بجا مواد ساختمانی را پیدا کردی میتواندو
اهداف دموز ی:


دموزم خوا



دموزم مواد سنگی



دموزم مواد و محصو ت سفالی



دموزم اسپانندی های منرالی



دموزم مصالد ساختمانی

اساسی مواد ساختمانی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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صن دوم  :سمستر سوم
بصل اوب :خوا


اساسی مواد ساختمانی

معلومات عمومی



خوا

بایکی



خوا

مواد ساختمانی به ارت ای تا یراب



خوا

مواد به ارت ای تا یر حرارت



خوا

کیمیاوی



خوا

مینانیکی



خوا

تکنالوژی



مروربرمسایل

بصل دوم :مواد سنگی ک یعی


معلومات عمومی صن بندی سنگ ا



منرال ای تشکیل کنندی سنگ ا



سنگ ای ناریه



سنگ ای راس ه



سنگ ای متحوله



استنراج و تحت کار گربتا مواد سنگی ک یعی



خوا

وصن بندی مواد سنگی ک یعی



انواع مواد سنگی ک یعی واستعماب ان ا درساختمان ا



مدابعه مواد سنگی ک یعی دربرابرتجایه



اهمیت سنگ ای ک یعی در ساختمان



مروری برمسایل

بصل سوم :مواد خام(خاک ا)



صن بندی مواد و محصو ت سفالی
ریان عمومی تولید محصو ت سفالی



موای دیواری



خشت گلی برای و ای خا



ساختمان سفالی برای دیوارها وبر ا



مواد سفالی برای رویکاری داخلی وخار ی



کا ی های بام
163

صن دوم  :سمستر سوم
بصل ا ارم :اسپانندی های منرالی


ال و مواد اسپانندی هوایی



مواد اسپانندی گچی



مواد اسپانندی ان ایدراید



معلومات در مورد ساختا مواد اسپانندی گچی



اونه ساختمانی



ا رات درمورد تولید اونه



بو اسپانندی های هایدرولیکی



اونه هایدرولیکی



پورتلند سمنت



انواع پورتلند سمنت



سمنت ها با عالوی گی های بعاب منرالی



مروری بر مسایل

بصل پنج  :مصالد ساختمانی


صن بندی



خوا



مصالد معموری



مصالد اختتامیه



مصالد منصو



ت یه کردن مصالد



مروربرمسایل

مصالد

بصل ش  :کانکریت ها


عمومیات



صن بندی کانکریت ها



مواد برای کانکریت سنگیا



خو



ترکیع منلوی های کانکریت



تولید و انتهاب منلوی کانکریت



منلوی کانکریت و کانکریت

ابجا کردن منلوی های کانکریت و مرکوب نگای دا تا کانکریت
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صن دوم  :سمستر سوم


خوا



کانکریت ریای در هوای سرد

اختصاصی کانکریت



انواع منصو



کانکریت س ک



کانکریت های حجری ای صن بندی و خوا

کانکریت سنگیا
عمدۀ دن ا

بصل هفت  :مصالد ساختمانی


صن بندی



خوا



مصالد معموری ها



مصالد اختتامیه



مصالد منصو



ت یه کردن مصالد

مصالد

تج یهات برتواری


دریابت وزن منصو



ازمایی کتله حجمی



دریابت منف داری مواد ساختمانی



معلوم نمودن سنتی مواد ساختمانی



معلوم نمودن حد محکمیت مواد ساختمانی



کنتروب کیفیت خاک وسفاب (خشت)



کنترب کیفیت مواد اسپانندی



کنتروب کیفیت پورتلند سمنت

مواد ساختمانی که منف داری ان ا خالف صفر است

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
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صن دوم  :سمستر سوم


نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

 =2ا تراکمتوسط  =1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک
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4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

1
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2

2

2

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2.2

1.2
1

دموزم خوا
2

دموزم مواد سنگی

1

3

دموزم مواد و محصو ت سفالی

1

2

4

دموزم اسپانندی های منرالی

1

2

2

5

دموزم مصالد ساختمانی

1

2

3

1

1

2

2.4

1.4
مجموع

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه
3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی




Building Construction Principles, Materials and System
Construction Methods and Management
2و ماخ کمکی

رهنمای مواد ساختمانی -لد اوب و دوم –پوهانددکتورمحمددیا ریفی
1و ماخ اساسی

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

اساسی مواد ساختمانی

1.8
اوسط عمومی

مناب یا مآخ

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نتایج متوقعه م مون
ماری

صن دوم  :سمستر سوم

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

صن دوم :سمستر ا ارم

صنف دوم :سمستر چهارم
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صن دوم :سمستر ا ارم

پالن و مفردات درسی مضمون ثقافت اسالمی4-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
هابت اسالمی4
CO-CIC-0401

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:

 1کریدیت تیوری
پوهنتون موب
ندارد

صن :
سمستر:

دوم
دوم

رح منتصر م مون :
م مون هابت اسالمی از مله م امیا پوهنتون موب است که منحیث احترام به معتهدات و احکام اسالمی و ب
تدریس دن به گونه اکادمیک در تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی در همه سمستر های روزانه و

ب تر دیا مهدی اسالم

انه قابل تج یر می ا ددر ایا کی

نیست که محصالن وا ن کشور ضرور ت م رم به ایا م مون دا ته زیرا نگ ای خانمانسوز سه دهه اخیر از یکجرف و دوری از برهن

و

بینی اسالمی از انع دیگر همچنان نگ ای بکری که از هر سوایری دی با کوبان های از انحراف و گمراهی برای از ادی کشیدن برزندان
ما برما تاخته اند مهاومت انسان مسلمان در پابندی به امور دینی و احکام رعی ضعی نمودی و امکانات براگیری دنرا به ویمی برای نسل وان
مسلمان ک رن

می نماید که در نتیجه اکثریت مسلمانان از درک حهیهت اسالم بدور ماندی و اسالم عایا را که یک ن ام کامل زندی گی برای

انسان است بهط در اند ع ادت انگشت مار که دن ه بصورت درست و ک ر احکام ریعت صورت نمی گیرد خالصه نمودی و ن ام زندی گی
ایرا که اهلل واحد و یگانه برای بشریت پسندیدی است از زندی گی خویی به نحوی خارج ساخته اند که ایا کار ان مشکالت را که امروز وام
اسالمی با دن دست و گری ان اند ب ار دوردی استو درحالیکه دیا مهدی اسالم همانگونه که رابجه انسان را با رب ام در مسایل ع ادتی تن ی
می نماید رابجه وی را با نفس خودم نیا در ن ام اخالقی تن ی نمودی استو معیار ارزیابی ایمان انسان را در گرو اخالا نیکوی وی قرار
میدهد به عیا کل دیا مهدی اسالم ارت ای انسان را با همنوع ام اه در خانوادی و یا در امعه تن ی نمودی زیرا انسانیکه باک

ا تماعی

است نمی تواند به تن ایی زندی گی نماید ضرورت به همنوع خویی دارد تا خانوادی را تشکیل دهد و امعه را بمیان دورد پس از مله م متریا
و ای

ان یاءعلی

السالم تن ی روابط ذات ال ینی میان انسان ا می ا د که با بکار بردن ن ام ای خانوادی گی ا تماعی سیاسی اقتصادی

وبرهنگی که از دیات قران مجید و سنت پاک پیام ر اسالم سراشمه می گیرند روابط دن ا را تن ی و ترتیع میکنندو
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صن دوم :سمستر ا ارم
اهداف دموز ی:


د ناای با برا بیا سیاست اسالمی وغیر اسالمی و



د نایی بان ام سیاسی اسالم ومکتع های سیاسی معاصر



د ناای با اندیشه های منتل درعرصه قانونگ اری اداری



د ناای با تشکیل ن ام سیاسی اسالمو

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب
عمومیا ت در ناخت سیاست وتاریخ بکرسیاسی


تعری سیاست ازدیدگای علمای اسالم ودیگران و



تاریخ بکر سیاسی و



برا بیا سیاست اسالمی وغیر اسالمی و



عوامل عمدی اندیشه دایی دیا از سیاست و

ارت ای اسالم با سیاست


د ال از قردن ع ی الشان :



د ال از سنت رسوب اهلل (صلی اهلل علیه وسل ) :



د ال از سیرت خلفای را دیا



د ال از ن ریات علمای اسالم



د ال مستشرقیا غیر متعصع



ویمی گی های سیاست اسالمی
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اساسات سیاست اسالمی


قردن وسنت و



عهل



حس وعلوم تجری ی و



علماء و متنصصیا و

بکر واندیشه انسانی و

بصل دوم :ناخت دولت ها


تعری دولت و عناصر دن و



انواع واقسام دولت ها :
ال  -دولت اسالمی و
ب  -دولت های غیر اسالمی :



تیوکراسی (دینی کلیساای) و



دولت کمونیستی سوسیالیستی (ا تراکی) و



دولت سیکولر ( دینیت) و



دولت ص یونیستی و



دولت انار یس و

 دولت دکتاتوری و
وی می گی های دولت اسالمی


امر بالمعروف ون ی عا المنکر و



حکومت مدنی و



حکومت

انـی و



حکومت وراایو



حکومت حمایت از م لومانو



حکومت هدایتگرو



حکومت حهوا ودزادی هاو



حکومت اخالا وارزم هاو

بصل دوم
اصوب اساسی دولت اسالمی


حاکمیت ریعت اسالمی و



عدالت و مساوات و
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اکاعت و



وری و

 دزادی و
ره ریت




روی ومواصفات ره ر
انتناب ره ر و یوی های دن
بیعت و

حهوا و و ااع رایس دولت


حهوا رایس دولت



مشروعیت عاب



اس اب عاب

 و ااع رایس دولت
عاب رایس دولت




ت عاب کنندی
راه ای عاب

 خروج ومجوزات دن:
بصل دوم ( :وری ) یا قوی مهننه



تعری

وری

اهمیت وری



حک



موضوعات وری

وری



کیفیت واگونگی وری



مصالد که بر وری مرتع می ودو

بصل سوم :قوی ق اایه


معنای لدوی واصجالحی ق اء



دلیل مشروعیت ق اء و



حک ق اء



اهمیت ق اء



مواصفات قاضی و



و ااع و مس ولیت های قاضی و
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دداب و استهالب قاضی و

بصل ا ارم :قوی ا راایه وقوی دباعیه


تارینچه نیروی ا رایی دراسالم



دیات قردنکری واحادیث م ارک درایا مورد

 نیروی دباعی  :هجرت اعداد ربای و اد
بحث های مهایسوی بیا ن ام سیاسی اسالم وسایر ن ام های سیاسی معاصر
بصل پنج  :اسالم و دموکراسی


ناخت دموکراسی و



تارینچهء دموکراسی و



موق مسلمانان در مهابل دموکراسی :
ال  :ن ر منالفیا دموکراسی و
ب  :ن ر موابهیا با دموکراسی و
ـ  :ن ر تو یه کنندی گان و

اسالم و سیکولریام


ناخت سیکولریام و



سیر تارینی سیکولریام و



ن ریات در مورد سیکولریام ومهایسهء دن با اسالم و

اسالم و نشنلیام


ناخت نشنلیام و



سیر تارینی نشنلیام و



اسالم ونشنلیام و



نتایج نشنلیام در کشورهای اسالمی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
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ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
پالیسی تاخیر کاری

کارهــای خــانگی و ســایر مکلفیــت هــای صــنفی محصــالن در صــورت تــاخیر اــانس دوم نــداردو محصــالن مــی تواننــد قــ ال
در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:


ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار کار خانگی ا تراک در بعالیت های گروپی) ( ٪ )20



کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه و دیگر بعالیت ها) به صالحیت استاد م مون



امتحان وسط سمستر



امتحان ن ایی سمستر



مجموع

( ٪ )20
حد اکثر ( ٪ )60
100%
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و ایع و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و ســلوک زم در رابجه به م ــمون را ارتها دهی و محصــالن باید در مشــارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خ صو صیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر بر صت م ساوی بدهندو اخالا و ا صوب ربتاری را که زمه محیط
علمی است م راعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروسه تدریس گردد ا تناب نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س

بعاب

خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو
پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلومات استناد نادرست سرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از انع
مح صالن در حیا تح صیل انجام ودو ارتکاب انیا اعمالی از انع مح صل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تح صیالت
عالی با محصل م نون برخورد میشودو



استاد م مون مس ولیت ابتدایی برای تشنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو استاد در صورت تنشنیا عدم صداقت
علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیه محصل در زمینه معربی دن به مر



مروبط تصمی اتناذ می نمایدو

تصمی استاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های درسی سایر محصالن را تحت الشعاع قرار نمی دهدو استاد
م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو

اداری پوهنحی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته
6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1

دمـــوزم بـــرا بـــیا سیاســـت اســـالمی

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

3

1

1

1

1

1

وغیر اسالمی و
2

دمـــوزم ن ـــام سیاســـی اســـالم و مکتـــع

3

1

1

1

1

1

های سیاسی معاصر
3

دمــوزم اندیشـــه هــای منتلـــ درعرصـــه

3

1

1

1

1

1

قانونگ اری اداری
3

دموزم تشکیل ن ام سیاسی

3

1

1

1

1

1

5

دموزم اسالم و دموکراسی

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

مجموع

1.33

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط =1کمتریا ا تراک

ماخ
1و مأخ اساسی

 :کتــع اســالمی دیــا و دولــت یــا اصــوب اساســی ن ــام
سیاســـی اســـالم نجـــام سیاســـی و اداری اســـالم بـــرد و
دولت از دیدگای اسالمو

2و ماخ کمکی

در ریان سمستر معربی می ودو
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پالن و مفردات درسی مضمون فزیک 2
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
بایک 2
CO-CIC-409

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

دوم

سمستر:

دوم

 2کریدیت تیوری
اساسی
CO-CIC-309

رح منتصر م مون :
بایک انجنیری یکی از م امیا اساسی انجنیری است که عل بایک و به خصو

قوانیا بایک تدویا گردیدی اندکه برای د ناای محصالن با

عل وقوانیا بایک استو بایک یک م مون اساسی به تعداد 4کردیت در کریکول پوهنحی ساختمانی درج گردیدی است ومحصالن در خت
سمستربا مجالعه ایا م مون قادر خواهند بود که در رابجه به مف وم و محتوی عل بایک د نایی و دموزم الکتروستاتیک ریان ابت برا
الکترومهناکیس بایک هسته اتوم اهتاازات و امواج ماهیت کوانتی تشعش و حل مساالو ناخت کلی و ام پیدا نمایندو
اهداف دموز ی:


دموزم الکتروستاتیک و



د نایی با ریان ابت برا



دموزم الکترو مهناکیس



دموزم اهتاازات امواج و نور مو ی



دموزم ماهیت کوانتی تشعش و بایک هسته اتوم



حل مسایل موضوعات بوا

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :الکتروستاتیک


قانون تحفظ اارچ برقیو ساحه برقیو مشنصه های اساسی ساحه الکتروستاتیکی دت وپوتانسیل ساحه دت ساحه مانند گرادینت
پوتانسیل محاس ه ساحه به کریهه انج اا ساحه دوقج ه سیالن وکتور دت دعوی گوس -استروگرادسکی برای ساحه
الکتروستاتیکی درخالوارت ای دن باقانون کولمع استفادی دعوی گوس -استروکرادسکی برای محاس ه ساحهو



ساحه برقی درمواد(یامحیط)و اارج های دزادومرت ط درعایر هاو اقسام عایر هاو قج ی دن تو ی والکترونیو وکتورقج یتو استعداد
دیاالکتریکی ا سام ورابجه دن بادر ه حرارتو دعوی گوس -استروگرادسکی برای ساحه الکتروستاتیکی درعایرو وکتوراندکشا برقیو
نفوذنس ی دیاالکتریکی محیطو محاس ه دت ساحه درعایرو ا ر برقی پیایو



هادی ها درساحه الکروستاتیکی و ساحه درداخل وبروی سجد هادیو توزی اارج درهادیو نراتورالکتروستاتیکیو ربیت هادی
مجاا خازن وسیست هادی هاو انرژی ساحه الکتروستاتیکیو کثابت حجمی انرژیو استفادی ازقانون تحفظ انرژی برای محاس ه قوی هاو

ریان ابت برقی


ریان ابت برقیو مشنصه ها و رایط مو ودیت دنو ن ریه کالسیکی هادیت برقی بلاات وتاایدتجربی دن و وت قانون اوم
ازتصورالکترونی به کل تفاضلی دنو قانون ویدما -برانس قانون تعمی

دی اوم به کل انتگیرالی دن و اختالف پوتانسیل قوی

محرکه برقی ولتیجو مشکالت ن ریه کالسیکی هادیت بلااتو ماوراهادیت(ویامابوا هادیت)و حدود تج یر قانون اومو کارخروج
الکترون اازبلااتو انتشارترموالکترونیو
الکترومهناکیس


ساحه مهناکیسیو وکتوراندکشا مهناکیسیو قانون امپیرو ساحه مهناکیسی ریانو قانون بیو -سوار -پالی واستفادی ازدن درمحاس ه
ساحه مهناکیسیو ساحه مهناکیسی هادی مستهی

ریاندارو قانون عمل متهابل هادی های موازی ریاندار ساحه مهناکیسی ریان

حلهوی مومنت مهناکیسی حلهه ریاندار خاصیت گردابی ساحه مهناکیسی قانون ریان کامل برای ساحه مهناکیسی درخالو
واستفادی ازدن درساحه مهناکیسی ترویدوسلینواید کویلو


تا یرساحه مهناکیسی با ی اارج متحریک و قوی رنسو رح عمل متهابل مهناکیسی بیا هادی ریاندارواارج متحرک ازن ر
مینانیک نس یتو حر کت ذرات اار دارو ا رهلو دوری ریانداردرساحه مهناکیسیو سیالن مهناکیسیو ارت ای ازکریر سیالنو
کاربیجا دن هادی ودوری ریانداردرساحه مهناکیسیو



حاد ه اندکشا الکترومهناکیسی قانون لینا قانون برادی -مکسوب و وت دن ه ازکریر قانون تحفظ انرژی وه به اسای ن ریه
ا لکترونیو حاد ه سل اندکی اندکتیوتی ریان ها درا نای قج ووصل دوری ا رسکیا ا راندکی باهمی انرژی سیست هادی های
ریاندار کثابت حجمی انرژی ساحه مهناکیسیو



ساحه مهناکیسی درمحیط (ا سام) مومنت های مهناکیسی اتوم ها اقسام مهناکیس ها

ریان ای میکرو و ماکرو ن ریه سادی

کالسیکی دیا -وپارامهناکیسی دن و عدم امکان ن ریه خالا کاسیکی وکتورمهناکیسیت استعدادمهناکیسی موادوتابعیت دن
ازدر ه حرارت قانون ریان کامل برای ساحه مهناکیسی درمواد دت ساحه مهناکیسی نفوذ نس ی مهناکیسی محیط
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درسرحد داای دو محیط بیرومهناکیس تجارب سته لیتوف منحنی مهناکیسی دن هیستریایس مهناکیسی دومیا ها ماهیت
سپینی بیرومهناکیسی دنو


م ادی ن ریه مکسوب برای ساحه الکترومهناکیسی

ریان لدام معاد ت ساحه الکترومهناکیسی به کل انتگرالی وتفاضلی

دن ا خاصیت نس ی (نس یت) مرک ه ها برقی ومهناکیسی ساحه الکترومهناکیسیو
اهتاازات وامواج


اهتاازات هارمونیکی (میکانیکی والکترومهناکیسی) ومشنصه های دن معادله تفاضلی اهتاازات هارمونیکی(سادی) رقاصه ها بنری
بایکی وریاضی دوری م تازبرقی انرژی اهتاازات هارمونیکی م اهتاازات هارمونیکی ه

ت وبریکونسی های یکسان ن ان

م اهتاازات متعامدو


ا کاب لیساژو معاد ت تفاضلی اهتاازات خاموم وندی یا مست لک وندی(میکانیکی والکترومهناکیسی) وحل دن عملیه غیرتناوبی
معادله تفاضلی اهتاازات ا اری(میکانیکی والکترومهناکیسی) وحل دن وسعت وبازاهتاازات ا اری حالت تشدید رابجه بیا بازهای
قوی ابری وسرعت درحالت تشدیدمیکانیکی عملیه های مو ی امواج کولی وعرضی وامواج سینوسایدلی(هارمونیکی) معادله امواج
دوندی کوب موج سینوسایدب وعددمو ی معادله مو ی سرعت بازی وپرگندگی امواج انرژی موج پرنسیپ انج اا امواج گروپی
(پاکت) امواج سرعت گروپی کوهرنت بودن تداخل امواج ایجادامواج ساکا معادله موج ایستادی وتحلیل دنو



معادله تفاضلی موج الکتومهناکیسی خوا
سیالن انرژی وکتورپوایا تین

اساسی امواج الکترومهناکیسی موج مونوکروماتیک انرژی امواج الکترومهناکیسی

تشعش دوقج هو

نورمو ی


تداخل نور کوهرنت بودن وایجاد دن محاس ه من ری تداخل ازدومن

کوهرنت کوب نوری رای تداخل نوردربل ها نازک تفرا نور

پرنسیپ هیو گینس -برینل کریه ه زون ای (مناکر برنیل) انتشارمستهی النط نور تفرا برنیل توسط سوراخ مدورودیسک(لوحه
مدور) تفرا در عاعات موازی دریک درزودر که تفرا تفرا در که ب اای بورموب ول  -بری
تجانس نوری محیط معلوماتی را

مجالعه ساختمان بلورها

به گلوله رابی پراگندگی نورو ساحه پراگندگی نورماب وانماب ن ریه الکترونی پ پراگندگی

نور تشعش واویل  -ارینکوف قج ی دن نور نورک یعی ونورقج ی دی قج ی دن نوردرا نای انعکای قانون بریوسترومف وم
بایکی دن پو ریودها قانون مالیویو
ماهیت کونتی تشعش


تشعش حرارتی قدرت

ب وتشعش ا سام قانون کریش وف س مجلر سیای قانون ستیفان -بولتسما توزی انرژی درکی

س مجلر سیای قانون لدام ویا برضیه کونتی وبورموب پالنک وت قوانیا ویا -وستیفان -بولتسما به کمک بورموب پالنک
پیرومتری اوپتیکی قانون خار ی ا ربوتووقوانیا دن نواقا ن ریه کالسیکی بوتون ا معادله انشتیا برای ا رخار ی بوتو
بوتون ای زیاد کتله وامپولس بوتون بشارنور تجارب لی یدی
اسای ن ریه مواد
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رح تجربی دوتاای ذروی -مو ی خاصیت مواد بورموب دبروال رابجه غیرعینیت مانندخاصیت دوتاای(دوگانه) ذروی -مو ی مادی
معادله مو ی ومف وم احصایوی دن محدودیت دیترمینام میکانیکی پرنسیپ درمینانیک کونتی معادله ریدن گر حالت مستهر
معادله ریدن گر برای حا ت مستهر ذری در گوداب قای الااویه پوتانسیلی باعمر بی ن ایت مارم انرژی وامپولس ذری تا یر کل
(گوداب پوتانسیلی) با ی مارم انرژی ذری :رقا

هارمونیکی خجی اتوم هایدرو ا ا رتونل تشعش خودبه خودی وتشعش

ا اری زر تجایه سویه های انرژی الکترون ای و نسی اتوم ها وایجادزون ای انرژی درا نای ساختا

که بلوری س سنت

تهسی ا سام سنت به بلاات عایر ها نی هادی ها به اسای ن ریه زونیو
بایک هسته اتوم


اارج ابعاد وکتله هسته اتوم عددکتلوی وعدداار ی مومنت میکانیکی امپولس هسته ومومنت مهناکیسی دن تشکل هسته به
اسای ایوانتیکه -هایانیرگ -ن کلون ا عمل متهابل بیا نکلون اومعلوماتی را

به ماهیت وخوا

قوی های هستوی نهصان کتله

وانرژی پیوندهسته تجایه هستوی وقوانیا تحفظ عمل تجایه هسته ها تعامل یکجا دن تعامل تجایه پی درپی یا زنجیری مس له
اداری تجایه ترموهستوی معلومات را

به عل انرژی هستوی ذرات سادیو

کار براتواری


در براتوارهای بایک محصالن را

به اندازی نمودن وبرخوردباسامان د ت معلومات حاصل نمودی عمآل باعملیه های منتل وکمیت

های منتل د نا میشوندو به قس تجربی قوانیا اساسی بایک راامتحان نمودی ازارقام واعدادحاصل ازتجربه نتجه گیری کردی غلجی
های اندازی گیری رامحاس ه می نمایندوو
دری عملی


دردری عملـــی معلومـــات ن ـــری رااســـتحکام بنشـــیدی کـــرا حـــل مســـاال مشـــنا را یـــاد گربتـــه معلومـــات
خودراازدیاد می بنشندو

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
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پالیسی تاخیر کاری
کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو محصـــالن
می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل
صورت می گیرد:



ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای گروپـــی) ( )20
٪
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه و دیگر بعالیت ها) به صالحیت استاد م مون



امتحان وسط سمستر

( ٪ )20



امتحان ن ایی سمستر

حد اکثر ( ٪ )60

 ------------------------------ مجموع%100
و ایع و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و ســلوک زم در رابجه به م ــمون را ارتها دهی و محصــالن باید در مشــارکت
نادیک با ه کار کردی به ن ریات و خ صو صیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر بر صت م ساوی بدهندو اخالا و
ا صوب ربتاری را که زمه محیط علمی ا ست مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پرو سه تدریس گردد ا تناب
نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س

بعاب خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو

پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلومات ا ستناد نادر ست سرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می
گردد که از انع محصــالن در حیا تحصــیل انجام ــودو ارتکاب انیا اعمالی از انع محص ـل به هیچ و ه قابل
ق وب ن ودی مجابر قواعد تحصیالت عالی با محصل م نون برخورد میشودو



اســتاد م ــمون مســ ولیت ابتدایی برای تشــنیا و برخورد با عدم صــداقت اکادمیک را داردو اســتاد در صــورت
تنشنیا عدم صداقت علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیه محصل در زمینه معربی دن به مر
مروبط تصمی اتناذ می نمایدو

 ت صمی ا ستاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های در سی سایر محصالن را تحت ال شعاع قرار
نمی دهدو استاد م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو
اداری پوهنحی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته
6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه
3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

دموز الکتروستاتیک

3

1

3

1

2

2

2

دموزم ریان ابت برا

3

2

3

1

3

3

3

دموزم الکترومهناکیس

3

2

3

1

3

2

3

دموزم اهتاازات و امواج نور صوتی

3

2

2

1

1

2

دمــــوزم ماهیــــت کــــوانتی تشعشــــ و
5

بایک هسته اتوم و حل مسایل
مجموع

3

2

2

1

2

3

3

1.8

2.6

1

2.2

2.4

2.2

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی
ماخ کمکی



بایک عمومی -III II -Iسویل (متر

 :پوهاند محمد انور مس)

The Electromagnetic Field (Dover Books on Physics) by
Albert Shadowitz
The Electromagnetic Field (Dover Books on Physics) by
Albert Shadowitz
Physics
of
Shock
Waves
and
High-Temperature
Hydrodynamic
Phenomena
(Dover
Books
on
)Physics
by Ya. B. Zel’dovich and Yu. P. Raizer
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پالن و مفردات درسی مضمون دینامیک
لیسانس

مهج تحصیلی:

وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
دینامیک
CO-CIC-416

پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

 1کریدیت
اساسی
ندارد
دوم

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون  :دینامیک یکی از م امیا اساسی و یک م مون پیی ری برای م مون تحلیل ساختمان می با د به همیا اسای
ایا م مون منحیث م مون اساسی در سمستر دوم صن دوم قرار دادی دی است بنابریا ضروری است که محصالن در ر ته ساختمان های
صنعتی و مدنی م مونی را تحت عنوان دینامیک در دو ک ریدیت به عنوان م مون اساسی سپری نمایندو با موارد ذیل د نایی حاصل نمایند
و در دن موضوعات همچو کینماتیکس یک ذری کینتکس یک ذری قوی و تعجیل کنیتکس یک ذری کار و انرژی کینتکس یک ذری امپلا
مومنت

کینماتیکس مستوی یک س سنت قوی و تعجیل کینتکس س سنت کار و انرژی کینماتیکس س سنت کار و انرژی

کینماتیکس س سنت امپلا مومنت کینماتیکس سه بعدی س سنت کینتکس سه بعدی س سنت اهتاازات و حل مساال ا دادی
دی استو
اهداف دموز ی:


دموزم کینماتیکس یک ذری کینتکس یک ذری و قوی و تعجیل



دمـــوزم کنیـــتکس یـــک ذری کـــار و انـــرژی کینـــتکس یـــک ذری امپلـــا مـــومنت و کینمـــاتیکس مســـتوی یـــک ســـ ســـنت قـــوی و
تعجیل



ناســـاای کینـــتکس ســـ ســـنت کـــار و انـــرژی کینمـــاتیکس ســـ ســـنت کـــار و انـــرژی و کینمـــاتیکس ســـ ســـنت امپلـــا
مومنت



دموزم کینماتیکس سه بعدی س سنت و کینتکس سه بعدی س سنت



دموزم اهتاازات و حل مساال

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری
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ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :کینیماتیکس یک ذری


مهدمه



کینیماتیک خجی :حرکت متمادی



کینیماتیک خجی :حرکت نا من



حرکت منحنی عمومی



حرکت منحنی :مرک ات مستجیلی



حرکت یک س پرتاب دی



حرکت منحنی :مرک ات عمودی و مماسی



حرکت منحنی :مرک ات استوانه ای



تحلیل حرکت وابسته مجلر دو ذری



حرکت نس ی دو ذری با استفادی از محورات منتهل وندی

بصل دوم :کینیتکس یک ذری :قوی و تعجیل


قانون دوم حرکت نیوتا



معادله حرکت



معادله حرکت برای یک سیست از ذرات



معاد ت حرکت :منتصات مستجیلی



معاد ت حرکت :منتصات عمود و مماسی



معاد ت حرکت :منتصات استوانه ای



*حرکت

قوی – مرکای و میکانیک ب ا

بصل سوم  :کینیتکس یک ذری :کار و انرژی



کار یک قوی



دساسات کار و انرژی



دساسات کار و انرژی برای یک سیست از ذرات



کاقت و م ریت



قوی های حفا تی و انرژی پوتانسیل



اساسات امپلا و مومنت خجی

 تحفظ انرژی
بصل ا ارم :کینیتکس یک ذری امپلا و مومنت


دساسات امپلا و مومنت خجی برای یک سیست از ذرات
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تحفظ مومنت خجی برای یک سیست از ذرات



ضربه



مومنت دورانی



رابجه بیا مومنت یک قوی و مومنت دورانی



اساسات امپلا و مومنت دورانی



حرکت یکنواخت یک ریان یک مای

 رانی با کتله متدیر
بصل پنج کینیماتیکس مستوی یک س سنت


حرکت مستوی س سنت



انتهاب یا تدیر مکان



ارخی حوب یک محور ابت



تحلیل حرکت مجلر



تحلیل حرکت نس ی :سرعت



مرکا دنی سرعت صفری



تحلیل حرکت نس ی :تعجیل



تحلیل حرکت نس ی با استفادی از محوار ارخندی

بصل ش  :کینیتکس مستوی یک س سنت :قوی و تعجیل


مومنت عجالت



معاد ت حرکت کینتیک مستوی



معاد ت حرکت :انتهاب یا تدیر مکان



معاد ت حرکت :ارخی حوب یک محور ابت

 معاد ت حرکت :حرکت عمومی مستوی
بصل هفت  :کینیتکس مستوی یک س سنت :کار و انرژی


انرژی کنیتیکی



کار یک قوی



کار یک مومنت کپل



دساسات کار و انرژی

تحفظ انرژی

بصل هشت :کینیتکس مستوی یک س سنت :امپلا و مومنت


مومنت خجی و دورانی



اساسات امپلا و مومنت



تحفظ مومنت

 ضربه با عیا المرکایت
بصل ن  :کینیماتیکس سه بعدی یک س سنت

185

صن دوم :سمستر ا ارم


ارخی حوب یک نهجه ابت



مشتهات ن ر به زمان یک وکتور که از یک سیست ابت و یا انتهاب وندی – ارخندی اندازی دی با د



حرکت عمومی



تحلیل حرکت نس ی با استفادی از محورات انتهاب وندی و ارخندی

بصل ده  :کینیتکس سه بعدی یک س سنت


مومنت ها و محصو ت عجالت



مومنت دورانی



انرژی حرکی یا کینیتک



معاد ت حرکت



حرکت گایروسکوپی



حرکت عاری از پیچی یا ترک

بصل یازده  :اهتاازات


اهتااز دزاد بدون دمپن



رو ای انرژی



اهتااز بدوندمپن

به ا ر عملکرد قوی بیرونی



اهتااز دزاد با دمپن

لا ی



اهتااز دزاد با دمپن

لا ی به ا ر عملکرد قوی بیرونی



اهت دروی برقی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
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پالیسی تاخیر کاری
کارهــای خــانگی و ســایر مکلفیــت هــای صــنفی محصــالن در صــورت تــاخیر اــانس دوم نــداردو محصــالن مــی تواننــد قــ ال
در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:


ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار کار خانگی ا تراک در بعالیت های گروپی) ( ٪ )20



کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه و دیگر بعالیت ها) به صالحیت استاد م مون



امتحان وسط سمستر



امتحان ن ایی سمستر

( ٪ )20
حد اکثر ( ٪ )60

_______________________________________________________________
100%
مجموع
و ایع و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و ســلوک زم در رابجه به م ــمون را ارتها دهی و محصــالن باید در مشــارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خ صو صیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر بر صت م ساوی بدهندو اخالا و ا صوب ربتاری را که زمه محیط
علمی است مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروسه تدریس گردد ا تناب نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س

بعاب

خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو
پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلومات استناد نادرست سرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از انع
مح صالن در حیا تح صیل انجام ودو ارتکاب انیا اعمالی از انع مح صل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تح صیالت
عالی با محصل م نون برخورد میشودو



استاد م مون مس ولیت ابتدایی برای تشنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو استاد در صورت تنشنیا عدم صداقت
علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیه محصل در زمینه معربی دن به مر



مروبط تصمی اتناذ می نمایدو

تصمی استاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های درسی سایر محصالن را تحت الشعاع قرار نمی دهدو استاد
م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو

اداری پوهنحی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو

مار

ی

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

ناســـاای کینـــتکس ســـ ســـنت کـــار و انـــرژی کینمـــاتیکس
ســ ســنت کــار و انــرژی و کینمــاتیکس ســ ســنت امپلــا
مومنت

1

2

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2

دمـــوزم کنیـــتکس یـــک ذری کـــار و انـــرژی کینـــتکس یـــک ذری
امپلــا مــومنت و کینمــاتیکس مســتوی یــک ســ ســنت قــوی
و تعجیل

2

2

2

3

2

3

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1

دمـــوزم کینمـــاتیکس یـــک ذری کینـــتکس یـــک ذری و قـــوی و
تعجیل

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

3

3

نمری

3

2

2

3

2

3

2

3

4

دموزم اهتاازات و حل مساال

1

3

3

2

3

3

5

دمـــوزم کینمـــاتیکس ســـه بعـــدی ســـ ســـنت و کینـــتکس
سه بعدی س سنت

3

مجموع

2

3

2

3

3

2

1.6

2.6

2.6

2.4

2.8

2.6

2.4

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی
ماخ کمکی

Engineering Mechanics Dynamics (Fourteenth Edition) , R.C.Hibbeler
Engineering Mechanics: Dynamics
by James L. Meriam, L. G.
Kraige, et al.
Engineering Mechanics: Statics & Dynamics (14th Edition) by
Russell C. Hibbeler
Engineering Mechanics: Dynamics (5th Edition) by Anthony M.
Bedford and Wallace Fowler
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پالم و مفردات درسی مضمون مقاومت مواد
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

مهاومت مواد

کود م مون:

CO-CIC-420

تعداد کریدیت:

 3کریدت

نوعیت م مون:

اساسی

پیی نیاز م مون:

CO-CIC-315

صن :

دوم

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون :
ناخت ودموزم قاومت مواد از من ر علمی از مله ضروریاتی است که محصالن ر ته انجنیری با ید به ایا م مون منحیث م مون
اساسی د ناای حاصل نمایند ایا م مون در حهیهت از مف موم مهاومت مواد و مفاهی مرت ط به دن بحث می کندو ایا م مون برای محصالن
ر ته انجنیری در سه کریدت منحیث م مون اساسی در ن ر گربته دی استو حاوی محتویات م می می ا دو دموزم تشنج تدییر کل
نس ی خصوصیات میکانیکی مواد بار محوری ارخی خمی برم ان ی بارگ اری ترکی ی انتهاب تدییر کل نس ی انتهاب تشنج دیاایا
گادر خمیدی گی گادرها و میله ها خمیدی گی بشاری ویا لمی بارهاو حل مساال در مورد موضوعات بوا می با دو
اهداف دموز ی:


د ناای با تشنج و تدییر کل نس ی



د ناای با خصوصیات میکانیکی مواد بار محوری ارخی و خمی



دموزم برم ان ی بارگ اری ترکی ی و انتهاب تدییر کل نس ی



دموزم انتهاب تشنج دیاایا گادر خمیدی گی گادرها و میله ها



دموزم خمیدی گی بشاری ویا لمی بارهاو حل مساال

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :تشنج



مهدمه



تعادب س تدیر کل پ یر



تشنج



تشنج متوسط نارمل در میله بارگ اری دی محوری



تشنج متوسط بر ی



تشنج مجاز



دیاایا اتصاب سادی

بصل دوم :تدییر کل نس ی




تدیر کل
تدییر کل نس ی

بصل سوم :خصوصیات میکانیکی مواد



دزمایی کشی و بشار



دیاگرام ستری – تدییر کل نس ی



عملکرد مواد نرم یا انعجاف پ یر و کنندی در ستری – تدییر کل نس ی



قانون هوک



انرژی تدییر کل نس ی



نس ت پوسان



دیاگرام بر ی ستری – تدییر کل نس ی



*

کست مواد به ا ر خام و خستگی

بصل ا ار :بار محوری



اساسات سانت وینانت



تدیر کلی ا ستیکی یک ع و بار گ اری دی محوری



اساسات بره ن ی یا سوپر پوزیشا



ع و بار گ اری دی محوری غیر معیا ستاتیکی



روم قوی برای تحلیل اع ای بار گ اری دی محوری



تشنج حرارتی



تمرکا تشنج



*تدیرات



*تشنج باقیماندی

کلی محوری غیر ا ستیکی

بصل پنج  :ارخی
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تدیر کلی ارخشی یک میله دایروی



بورموب ارخی



انتهاب کاقت



زاویه ارخی



اع ای بار گ اری دی پیچشی غیر معیا ستاتیکی



*میله های سنت غیر دایروی



*تیوب

های با دیوارهای نازک ومهاک بسته



تمرکا تشنج



*ارخی



غیر ا ستیکی

*تشنج باقیماندی

بصل ش  :خمی



دیاگرام ای مومنت و برم



روم گرابیکی برای ترسی دیاگرام مومنت و برم



تدیر کلی خمشی یک ع و مستهی



بورموب انحنا



خمی غیر متنا ر



*بی های مرکع



*بی های دهنکانکریتی



*بی



تمرکا تشنج



های منحنی

*خمی

غیر ا ستیکی

بصل هفت  :برم ان ی



برم در اع ای مستهی



بورموب برم



ریان برم در اع ای ترکی ی یا بیلت اپ



ریان برم در اع ای با دیوارهای نازک



*مرکا برم برای اع ای باز با دیوارهای نازک

بصل هشت  :بار گ اری ترکی ی



بشار در لوله ها یا مجراهای با دیوارهای نازک



حالت تشنج به ا ر بار ترکی ی

بصل ن  :انتهاب تشنج



انتهاب تشنج مستوی
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معاد ت عمومی انتهاب تشنج مستوی



تشنجات دساسی و تشنج بر ی اع می در مستوی



دایری مور – تشنج مستوی



تشنج مجلهه اع می بر ی

بصل ده  :انتهاب تدییر کل نس ی



تدییر کل نس ی مستوی



معاد ت عمومی انتهاب تدییر کل نس ی مستوی



دایری مور – تدییر کل نس ی مستوی



تدییر کل نس ی مجلهه اع می بر ی



تدییر کل نس ی روزیتس



روابط مواد – خصوصیات



برضیه های کست

بصل یازده  :دیاایا بی ها و میله ها



اسای دیاایا بی



دیاایا بی های منشوری



بی های کامالو متشنج دی



دیاایا میله

بصل دوازده  :خمیدگی بی ها و میله ها



منحنی ا ستیکی



میل و بی ایی توسط انتیگراب گیری



تواب عدم پیوستگی



میل و بی ایی توسط روم مساحت مومنت



روم بر ه ن ی یا سوپر پوزیشا



بی های و میله های غیر معیا ستاتیکی



بی های و میله های غیر معیا ستاتیکی – روم انتیگراب گیری



بی های و میله های غیر معیا ستاتیکی – روم مساحت مومنت



بی های و میله های غیر معیا ستاتیکی – روم بر ه ن ی یا سوپر پوزیشا

بصل سیاده  :خمیدگی بشاری یا لمی پایه ها


بار بحرانی
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پایه خیالی یا ایداب با اتکاهای پا یا مفصلی ساکا



پایه ها با اتکاهای انواع منتل



بورموب سیکنت



خمیدگی بشاری یا لمی غیر ا ستیکی



دیاایا پایه ها برای بارهای ه مرکا



دیاایا پایه ها برای بارهای با عیا المرکایت

بصل ا ارده  :روم های انرژی



کار خار ی و انرژی تدییر کل نس ی



انرژی ا ستیکی تدییر کل نس ی برای انواع منتل از بار گ اری



تحفظ انرژی



بار گ اری ضربه



دساسات کار مجازی



روم قوی های مجازی در تری ها



روم قوی های مجازی در بی ها



ق یه کاستیگلیانو



ق یه کاستیگلیانو در تری ها



ق یه کاستیگلیانو در بی ها

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
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کارهــای خــانگی و ســایر مکلفیــت هــای صــنفی محصــالن در صــورت تــاخیر اــانس دوم نــداردو محصــالن مــی تواننــد قــ ال
در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:


ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار کار خانگی ا تراک در بعالیت های گروپی) ( ٪ )20



کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه و دیگر بعالیت ها) به صالحیت استاد م مون



امتحان وسط سمستر



امتحان ن ایی سمستر

( ٪ )20
حد اکثر ( ٪ )60

_______________________________________________________________
100%

مجموع

و ایع و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و ســلوک زم در رابجه به م ــمون را ارتها دهی و محصــالن باید در مشــارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خ صو صیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر بر صت م ساوی بدهندو اخالا و ا صوب ربتاری را که زمه محیط
علمی است مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروسه تدریس گردد ا تناب نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س

بعاب

خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو
پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلومات استناد نادرست سرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از انع
مح صالن در حیا تح صیل انجام ودو ارتکاب انیا اعمالی از انع مح صل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تح صیالت
عالی با محصل م نون برخورد میشودو



اس تاد م مون مس ولیت ابتدایی برای تشنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو استاد در صورت تنشنیا عدم صداقت
علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیه محصل در زمینه معربی دن به مر



مروبط تصمی اتناذ می نمایدو

تصمی استاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های درسی سایر محصالن را تحت الشعاع قرار نمی دهدو استاد
م مون واهد واقعه را با مدارک به م س ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو اداری پوهنحی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام
اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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نتایج متوقعه ر ته
6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

مربوکه

منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای

1

دموزم تشنج و تدییر کل نس ی

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

2

3

3

2

3

3

دمــوزم خصوصــیات میکــانیکی مــواد بـــار
2

3

محوری ارخی و خمی
دمــوزم بــرم ــان ی بارگــ اری ترکی ــی
و انتهاب تدییر کل نس ی

3

3

3

2

3

2

2

3

2

3

2

3

دموزم انتهاب تشنج دیاایا گادر خمیدی گی
4

1

گادرها و میله ها

3

3

3

3

3

دموزم خمیدی گی بشاری ویا لمی بارهاو حل
5

مساال
مجموع

2

3

3

3

3

3

2

3

3

2.6

2.8

2.8

2.7

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

Mechanics of Materials (Eighth Edition) R.C.Hibbeler



ماخ کمکی

Mechanics of Materials
by James M. Gere and Stephen P.
Timoshenko
Mechanics of Materials by Barry J. Goodno and James M. Gere
Mechanics of Materials by Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston
, et al
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پالن و مفردات درسی مضمون ریاضی انجنیری 4
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
ریاضی انجنیری 4
CO-CIC-0404

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:

 3کریدیت
اساسی
CO-CIC-0304

صن :
سمستر:

دوم
دوم

رح منتصر م مون  :عل ریاضی از اخه های علوم سانیسی است و به یهیا یکی از اخا تریا دن ا استو زیرا مسایل انجنیری امروز در
زندگی بشر اهمیت براوانی دارد و انیاو مسایل اقتصادی انجنیری را به کمک ایا م مون میتوان بسیار دقیر حل کردوعل ریاضی با ر ته
اقتصاد رابجه مستهی دارد ایا م مون به عنوان یک م مون اساسی کی ا ار سمستر  12کریدت در کریکول پوهنحی ساختمانی درج
گردیدی استو در ایا م مون محصالن با م ادی ریاضی و اساسات عل ریاضی د نا میگردد و از سوی دیگر با موضوعات اون تحلیل و بوریر معاد ت تفاضلی قسمی
اعداد تواب منتلط انتیگیراب گیر ی منتلط سلسله ها انتیگیراب گیری باقیماندی سلسله ورنت همنواای نهشه برداری تحلیل منتلط و تیوری پوتانسیلو حل مساال
درایا ر ته تدریس می ودو محصالن در خت سمستر با مجالعه ایا م مون قادر خواهند بود که در رابجه به مف وم عل ریاضی و رابجه عل ریاضی با علوم دیگر ناخت
و ام پیدا نمایندو

اهداف دموز ی:
یوی های تدریس و دموزم


د ناای تحلیل و بوریر و معاد ت تفاضلی قسمی



د ناای عداد تواب منتلط وگیری منتلط سلسله ها



د ناای انتیگیراب گیری باقیماندی سلسله ورنت



د ناای همنواای نهشه برداری و تحلیل منتلط



د ناای تیوری پوتانسیلو حل مساال

روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ت رح دری دید و م احث ن ری

ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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کارهای گروپی و ارااه دنو

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :تحلیل بوریرو معاد ت تفاضلی قسمی


تحلیل بوریر



سلسله بوریر



دوران اختیاریو تواب



نوسان های غیر دزاد ()Forced Oscillations



تنمیا به کمک پولینومیل مثلثاتی



پرابل های Sturm-Liouvilleو تواب قجری سلسله های قجریو سلسله های عمومی بوریر



انتیگراب بوریر



تدییر کل سایا و کوسایا بوریر



تدییر کل بوریریو تدییر کل های مجاا و سری بوریر



فت و کااو Half-Range Expansions

دوب های تدییر کل ها

بصل دوم :معاد ت تفاضلی قسمی


مفاهی اساسی معاد ت تفاضلی قسمی



مودب سازی :ر ته یا سلسله های اهتاازیو معادله موج



حل به کمک متحوب های دا وندیو استفادی از سلسله های بوریر



رای حل  D’Alembertبرای معادله موجو خصوصیات



مودب سازی :ریان حرارت از یک س در ب او معادله حرارت



معادله حرارت :حل به کمک سلسله های بوریر



پرابل های یکنواخت دو بعدی حرارتو



معادله حرارت :مودب نمودن سیخ های بسیار کو نی



حل به کمک انتیگراب ها و تدییر کل های بوریر



مودب سازی :غشا معادله دو بعدی حرارت



غشای مستجیلیو سلسله های دوگانه بوریر



 Laplacianدر کوردینات قج یو غشای دایرویو سلسله Fourier-Bessel



معادله پالی در کوردینات های کروی و استوانویو



حل معاد ت تفاضلی قسمی به کمک تدییر کل های پالی

بصل سوم :اعداد و تواب منتلط


دیفرانسیل یا مشتر گیری منتلط
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اعداد منتلط و نمایی هندسی دن ا
کل قج ی اعداد منتلطو کاقت ها و

ور



مشترو عملکرد تحلیلی



معادله Cauchy-Riemannو معادله پالی



تواب اکسپونانشیل



تواب مثلثاتی و هایپربولیک



لوگارت و کاقت عمومیو کمیت اساسی

بصل ا ارم :انتیگراب گیری منتلط Complex Integration


انتیگراب خجی در مستوی منتلط



تیوری انتیگراب Cauchy



بورموب انتیگراب Cauchy



مشتهات تواب تحلیلی

بصل پنج  :سلسله های تایلر و سلسله های کاقت


ترادف سلسله ها دزمایشات Convergence



تواب دادی دی توسط سلسله های کاقت



سلسله های Taylor and Maclaurin



 Convergenceیکنواخت

بصل ش  :انتیگراب گیری باقیماندی


سلسله های ورنت



انفرادی و صفر هاو بی ن ایت



روم انتیگراب گیری باقیماندی



انتیگراب گیری انتیگرال ای واقعی

بصل هفت  :همنوایی نهشه برداری


هندسه یا کل تواب تحلیلیو همنوایی نهشه برداری



تدییر کل های کسری خجیو )(Möbius Transformations



تدییر کل های کسری خجی خا و



همنوایی نهشه برداری به کمک سایر تواب



سجوح Riemann

بصل ن  :تحلیل منتلط و تیوری پوتانشیل


میدان الکتروستاتیکو کاربرد همنوایی نهشه برداری



سوا ت حرارت
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ریان سیا ت
بورموب انتی گراب پایسون برای پوتانشیل ها



خوا



تیوری واحد برای سوا ت Dirichlet

عمومی تواب هارمونیک

نیا زمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
کارهــای خــانگی و ســایر مکلفیــت هــای صــنفی محصــالن در صــورت تــاخیر اــانس دوم نــداردو محصــالن مــی تواننــد قــ ال
در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:


ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار کار خانگی ا تراک در بعالیت های گروپی) ( ٪ )20



کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه و دیگر بعالیت ها) به صالحیت استاد م مون



امتحان وسط سمستر



امتحان ن ایی سمستر



 -----------------------------------------------------------------------------------------مجموع%100

( ٪ )20
حد اکثر ( ٪ )60

و ایع و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و ســلوک زم در رابجه به م ــمون را ارتها دهی و محصــالن باید در مشــارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خ صو صیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر بر صت م ساوی بدهندو اخالا و ا صوب ربتاری را که زمه محیط
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علمی است مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروسه تدریس گردد ا تناب نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س

بعاب

خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو

پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلومات استناد نادرست سرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از انع
مح صالن در حیا تح صیل انجام ودو ارتکاب انیا اعمالی از انع مح صل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تح صیالت
عالی با محصل م نون برخورد میشودو



استاد م مون مس ولیت ابتدایی برای تشنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو استاد در صورت تنشنیا عدم صداقت
علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیه محصل در زمینه معربی دن به مر



مروبط تصمی اتناذ می نمایدو

تصمی استاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های درسی سایر محصالن را تحت الشعاع قرار نمی دهدو استاد
م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو

اداری پوهنحی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

د ـــــناای انتیگیـــــراب گیـــــری باقیمانـــــدی
سلسله ورنت

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

منتلط سلسله ها

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

3

د ــــناای عــــداد توابــــ منــــتلط وگیــــری

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

2

تفاضلی قسمی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه
3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

1

د ـــــناای تحلیـــــل و بـــــوریر و معـــــاد ت

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

د ـــناای همنـــواای نهشـــه بـــرداری و تحلیـــل
4

منتلط

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

2

2

2.8

2.8

3

2.8

2.8

د ناای تیوری پوتانسیلو حل مساال
5

مجموع
اوسط عمومی

2.7
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Calculus:
An
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and
Physical
Approach
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صن :
سمستر:

دوم
دوم

رح منتصر م مون:
سروین

یکی از م امیا اختصاصی بودی و ایا م مون قواعد کلی انجنیری را بیان می کندوکه بناکردموزم و ر د ایجاد مفکوری د ناای با دموزم موضوعات همچو

لیولین

ت یابی

تفاضلی ادامه لیولی

انی ی پی ای سروین

زوایا و استهامت اندازی گیری زوایا و استهامت توتل استیشا بحث در مورد زوایای متنوع سروین

ساختمان احجام و حل مساال در مورد موضوعات بوا صورت میگیردو ایا م مون کی ا ار کریدت در دو سمستر تحصیلی در کریکوم

پوهنحی ساختمان درج گردیدی استو

اهداف دموز ی:


اموزم لیولین



دموزم زوایا و استهامت اندازی گیری زوایا و استهامت و توتل استیشا



تفاضلی و ادامه لیولی

دموزم بحث در مورد زوایای متنوع و سروین



دموزم سیست



دموزم احجام و حل مساال

ت یابی

و توپوگرابی

انی ی پی ای سروین

ساختمان

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل هفت  :لیولن

و توپوگرابی سیست

تفاضلی)deferential leveling( :
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ن ریه لیولن



تعریفات



لیولن



انحنای زمیا واصجکاک اتموسفیری



ورنیرها



نشانگای های راد لیوب



ا ت اهات معموب در راد لیوب



غلجی های لیولن



پیشن ادات را



توضید خوانی های تلسکوپ

مستهی

تفاضلی تشرید دی

به لیولن

خوب



دقت لیولن



ا ارات دست



تمریا



بصل هشت  :ادامه لیولن ()leveling continued



اصالحات مدارهای سروی



لیولن

حسای



پروبایل لیولن



مهاک عمودی کولی



مهاک عرضی



ا ت اهات در لیولن



تمریا

تفاضلی

خجوی غیرمحای

بصل ن  :زوایا واستهامت ()angles and directions


ات قج ی



واحدات اندازی گیری زوایا



ازیمت ها



بیرن

ها



قجع نما



تدییرات زاویه انحراف مهناکیسی



قرار داد پیکان استهامت



اذبه محلی
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خوانی بیرن



د کاری اذبه های محلی



تعریفات زاویه تروری



محاس ه تروری



مشکالت انحراف مهناکیسی



تمریا

ها بایک کمپای

بصل ده  :اندازی گیری زوایا واستهامت باتوتل ستیشا ها


ترانایت ها وتیودولیت های متروک



معربی توتل ستیشا



انواع توتل ستیشا ها



نهای ضع توتل ستیشا ها



ا اای توتل ستیشا ها



سروین



عیار سازی توتل ستیشا



نشان گیری دله



اندازی گیری زوایای ابهی



بستا خط ابهی



اندازی گیری زوایا ک ر تکرار



کریهه استهامت برای اندازی گیری زوایای ابهی



اندازی گیری زوایای زینت



توتل ستیشا های ربوتی



استعماب ض ط کنندی ارقام با توتل ستیشا ها



موا ت د ت



تمریا

با توتل ستیشا ها

بصل یازده  :بحث در مورد زوایای متنوع


غلجی های معموب در اندازی گیری زوایا



ا ت اهات معموب در اندازی گیری زوایا



رابط زاویه با باصله



ا اای امور تروری
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کریهه سابهه اندازی گیری تروری



محاس ات عصری تروری نمودن با توتل ستیشا



تهاک دو خط



اندازی گیری زاویه در اییکه عیار ساختا دله ممکا ن ا د



امتداد یک خط مستهی با کریهه مرکایت دو گانه



بنیاد گ اری نهای با ی خط مستهی بیا دو نهجه دادی دی



پاک کاری وسایل سروی



تمریا

بصل دوازدی ه  :سروین

توپوگرابی



معربی



کانتورها



کرح ریای نهشه های توپوگرابی



خالصه مشنصات کانتور



عالمه های نهشه



تکمیل نهشه



مشنصات برای نهشه های توپوگرابی



کریهه های بدست دوردن توپوگرابی



کریهه نهشه کشی ترانایت-ستدیا



سروی ها ی پلیا تی ل



تفصیل تحصیل توپوگرابی توسط توتل ستیشا



انتناب نهای برای نهشه کشی توپوگرابی



مهاک از نهشه کانتور



ا اای اک لیست که امل در نهشه توپوگرابی با د

بصل سیاده  :سیست

ت یاب

انی ی پی ای



معربی



ستیشا های ن ارتی



استفادی از ی پی ای



ن ریه اساسی



اگونه سیر زمانی یک سگناب ماهواری اندازی دی میتواند
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پیشهدری ساعت
رح مفصل غلجی های ی پی ای



حد اقل رساندن غلجی ها



ت یابی نهجوی ونس ی



دخ ی ها



که مر

دقت بلند



ستیشا های مر



سگناب های ی پی ای



عملیاتی اری

ی پی ای در ویع سایت سرتاسری

بصل ا ارده  :سروین

ان

ساختمان



معربی



کار سرویر ساختمان



خاصیت سروی از نهط ن ر قرار دادی



سروی های ابتدای



میخ های ک هه بندی میالن



نهای مر



خط اندازی تعمیر



خجوی م نا با ا رای خط اندازی توسط سرویرها



کریهه میخ کوبی محوری



تنته های دیوارهای محاب تی پروژی های ساختمانی



خط اندازی تعمیر



سروی های هوای



تمریا

برای ساختمان

بصل پاناده  :احجام()volumes


معربی



میل ومیخ های میالن



گوداب های خاک برداری



مهاک عرضی



مساحات مهاک عرضی
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محاس ه احجام کار زمینی
یمای کتله



دریابت احجام از نهشه های کانتور



بورموب های احجام برای ا کاب هندسی



تمریا

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صـــورت عـــدم تکمیـــل کارخـــانگی بـــه د یـــل معهـــوب محصـــل ق ـــل از خـــت معیـــاد معـــیا اســـتاد را بـــه ریـــان
میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
کارهــای خــانگی و ســایر مکلفیــت هــای صــنفی محصــالن در صــورت تــاخیر اــانس دوم نــداردو محصــالن مــی تواننــد قــ ال
در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:


ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار کار خانگی ا تراک در بعالیت های گروپی) ( ٪ )20



کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه و دیگر بعالیت ها) به صالحیت استاد م مون



امتحان وسط سمستر



امتحان ن ایی سمستر

( ٪ )20
حد اکثر ( ٪ )60
100%

مجموع

و ایع و مکلفیت های محصالن
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مــا بــا هــ کــار خــواهی کــرد تــا دانــی م ــارت هــا و ســلوک زم در رابجــه بــه م ــمون را ارتهــا دهــی و محصــالن بایــد در
مشــارکت نادیــک بــا هــ کــار کــردی بــه ن ریــات و خصوصــیات بــردی یکــدیگر احتــرام قایــل ــدی و بــه یکــدیگر برصــت
مســاوی بدهنــدو اخــالا و اصــوب ربتــاری را کــه زمــه محــیط علمــی اســت مراعــات نمــودی و از انجــام اعمــالی کــه منجــر بــه
اخـــالب پروســـه تـــدریس گـــردد ا تنـــاب نماینـــدو بـــا پاینـــدی بـــه وقـــت و بـــا خالقیـــت ســـ

بعـــاب خـــویی را در پروســـه

دموزم ایفا نمایدو
پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عـــدم صـــداقت اکادمیـــک ـــامل نهـــل عـــل معلومـــات اســـتناد نادرســـت ســـرقت علمـــی و ا ـــرای بعالیـــت هـــای
دیگـــری مـــی گـــردد کـــه از انـــع محصـــالن در حـــیا تحصـــیل انجـــام ـــودو ارتکـــاب انـــیا اعمـــالی از انـــع
محصل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تحصیالت عالی با محصل م نون برخورد میشودو



اســـتاد م ـــمون مســـ ولیت ابتـــدایی بـــرای تشـــنیا و برخـــورد بـــا عـــدم صـــداقت اکادمیـــک را داردو اســـتاد در
صـــورت تنشـــنیا عـــدم صـــداقت علمـــی محصـــل بعـــد از بررســـی موضـــوع و اســـتماع دباعیـــه محصـــل در زمینـــه
معربی دن به مر



مروبط تصمی اتناذ می نمایدو

تصــمی اســتاد در زمینــه برخــورد بــا پدیــدی عــدم صــداقت علمــی بعالیــت هــای درســی ســایر محصــالن را تحــت
الشعاع قرار نمی دهدو استاد م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو

اداری پوهنحی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو
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دوب نهشه مف ومی نتایج م توقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته
6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

زوایا و استهامت و توتل استیشا

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

دمـــوزم زوایـــا و اســـتهامت انـــدازی گیـــری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2

لیولی

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1

امـــــوزم لیولینـــــ

تفاضـــــلی و ادامـــــه

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

دمـــوزم بحـــث در مـــورد زوایـــای متنـــوع و
3

4

سروین

و توپوگرابی

دمـــوزم سیســـت
ی پی ای سروین

ـــت یـــابی

ـــانی

ساختمان

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

2

2

2.8

2.8

3

2.8

2.8

دموزم احجام و حل مساال
5

مجموع
اوسط عمومی

2.7
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراکمتوسط =1کمتریا ا تراک
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پالن و مفردات درسی مضمون مواد ساختمانی2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
مواد ساختمانی2
CO-CIC-0421

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:

 2کریدت
اختصاصی
CO-CIC-0321

نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :
سمستر:

دوم
دوم

رح منتصر م مون :
موادساختمانی یکی از م امیا اختصاصی بودی که دموزم ایا م مون برای م امیا دهنکانکریت عناصر بلای و تکنالوژی ساختمان کمک می نمایدو بناکر ناخت
مواد تحلیل و تجایه عملکرد دموزم دهنکانکریت معموری های سنگی مواد قیری بلاات دهندار و غیر دها دار انسولیشا یا عایر کاری برم کاری دروازی ها اوکات
های کلکیا و دیوارهای بلای غیر وزن بردار یشه کنتروب صوت و صدا اختتامیه سجوح درز گیرندی ها و پرکنندی ها تج یهات براتواری تحلیل از مواد ساختمانی و
حل مساال در مورد موضوعات بوا می با دو ایا م مون کی ا ار کریدت در سمستر های سوم و ا ارم برای محصالن پوهنحی ساختمان تدریس می گرددو

هداف دموز ی:


دموزم دهنکانکریت معموری های سنگی و مواد قیری



دموزم بلاات دهندار و غیر دها دار انسولیشا یا عایر کاری و برم کاریپ



دموزم دروازی ها اوکات های کلکیا و دیوارهای بلای غیر وزن بردارپ



دموزم یشه کنتروب صوت و صدا اختتامیه سجوح درز گیرندی ها و پرکنندی ها



ا رای تج یهات براتواری تحلیل از مواد ساختمانی و حل مساال

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو\
مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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بصل هشت  :دها کانکریت


گادرها



ستون ها



تنته ها



کانکریت ق الو ساخته دی



کانکریت متشنج ق لی



در ه بندی های دتی تابی

بصل ن  :معموری یا سنگکاری


معمورۀ کانکریتی



معمورۀ خشتی



معمورۀ سنگی



کنتروب رکوبت و تهویۀ معمورۀ دیواری



بست های دیواری اینت های کنترولی و اینت های ان ساکی



دتی تابی و اختتامیه



حفا ت و مراق ت در ا نای ساختمان

بصل ده  :مواد قیری


تعریفات و صن بندی



پیچ و اسفالت ها



محصو ت قیری

بصل یازده  :بلاات دها دار و غیر دها دار


بلاات دها دار



دها ها و بو دها



بلاات غیر دهنی

بصل دوازده  :انسولیشا یا عایر سازی حرارتی


ریان حرارت



انواع عایر سازی حرارتی



انتهاب یا هدایت گرما



مواد انسولیشا
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انسولیشا انعکاسی

بصل سیاده  :بام سازی


تنته های پو ی و بام سازی قشری



احتیای و تدابیر در هوای سرد اقشار نمدی و عایر بنار



بام ای با حوض دب و سجوح پرکنندی



بام سازی یک و تنته های مو ی



بام سازی بلا هموار سن



درزهای ان ساکی یا حرارتی تری بام سازی و قید یا زنجنیر بام سازی

ورقی بام تایل و بلشن

بصل ا ارده  :برم سازی


برم سازی از اوب و برم سازی از مواد ارتجاعی (رزلینت)



تایل سفالی و تایل سن



تیرزو یا تراسو

معدنی

بصل پاناده  :دروازی ها


دروازی های اوبی بلای و یشه ای



دروازی های متفرقه



دسته های دروازی ما یا کردن ق لی و اختتامیه یا اکماب ق لی



اوکات های دروازی و اس اب و لوازم



هاردویر و یا د ت بلای و کارهای

بصل اناده  :اوکات های کلکیا و دیوارهای بلای غیر وزن بردار پردی نما


اوکات های کلکیا



دیوارهای غیر وزن بردار بلای



اس اب و لوازم

بصل هفده  :یشه


یشۀ ورقه ای کلکیا



یشۀ قشردار یشه دب دیدی یشۀ سی دار یشۀ قالع دی و یشۀ عایر سازی



اندازی یشه
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بصل هجده  :کنتروب صوت و مواد


کنتروب صوت



مواد

بصل ناده  :اختتامیۀ سجوح


رن



ستینا



دمادی ساختا سجد

بصل بیست  :درز گیرندی ها و پرکنندی ها


درز گیرندی ها



پرکنندی ها



تج یهات برتواری



کنتروب کیفیت پرکنندی ها



کنتروب کیفیت منلوی های کانکریت و کانکریت



کنتروب کیفیت قیرها

تحلیلی از مواد ساختمانی ابدانستان


تاریخ مجالعات یولو یکی و مواد مفیدۀ ابدانستان



موادی مفیدی



مواد ساختمانی



نتیجه گیری و پیشن ادات

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
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پالیسی تاخیر کاری
کارهــای خــانگی و ســایر مکلفیــت هــای صــنفی محصــالن در صــورت تــاخیر اــانس دوم نــداردو محصــالن مــی تواننــد قــ ال
در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:


ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار کار خانگی ا تراک در بعالیت های گروپی) ( ٪ )20



کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه و دیگر بعالیت ها) به صالحیت استاد م مون



امتحان وسط سمستر



امتحان ن ایی سمستر

( ٪ )20
حد اکثر ( ٪ )60
100%

مجموع

و ایع و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و ســلوک زم در رابجه به م ــمون را ارتها دهی و محصــالن باید در مشــارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خ صو صیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر بر صت م ساوی بدهندو اخالا و ا صوب ربتاری را که زمه محیط
علمی است مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروسه تدریس گردد ا تناب نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س

بعاب

خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو

پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلومات استناد نادرست سرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از انع
مح صالن در حیا تح صیل انجام ودو ارتکاب انیا اعمالی از انع مح صل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تح صیالت
عالی با محصل م نون برخورد میشودو



استاد م مون مس ولیت ابتدایی برای تشنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو استاد در صورت تنشنیا عدم صداقت
علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیه محصل در زمینه معربی دن به مر



مروبط تصمی اتناذ می نمایدو

تصمی استاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های درسی سایر محصالن را تحت الشعاع قرار نمی دهدو استاد
م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو

اداری پوهنحی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کند

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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نتایج متوقعه ر ته
6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

1

3

3

2

3

3

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

1

سنگی و مواد قیری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

دمــــوزم دهنکانکریــــت معمــــوری هــــای

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

ماری

نتایج متوقعه م مون

دمـــوزم بلـــاات دهنـــدار و غیـــر دهـــا دار
انسولیشا یا عایر کاری و برم کاری

2

1

3

2

3

2

3

دمــوزم دروازی هــا اوکــات هــای کلکــیا
و دیوارهای بلای غیر وزن بردار

3

1

3

3

2

3

2

دمـــوزم یشـــه کنتـــروب صـــوت و صـــدا
اختتامیــــه ســــجوح درز گیرنــــدی هــــا و

4

پرکنندی ها
ا ـــرای تج یهـــات براتـــواری تحلیـــل از

5

مواد ساختمانی و حل مساال
مجموع
اوسط عمومی

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

3

3

2.6

2.8

2.8

2.5
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراکمتوسط =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
1

ماخ اساسی

ریفی رهنمای مواد ساختمانی -لد اوب و دوم –پوهانددکتورمحمددیا





ماخ کمکی

Building Construction Principles, Materials and System
Construction Methods and Management
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پالن و مفردات درسی مضمون هایدرولیک 1
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
هایدرولیک1
CO-CIC-0419

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیی نیاز م مون:
صن :

دوم

سمستر:

دوم

 2کریدیت
اختصاصی
CO-CIC-0309

رح منتصر م مون :
هایدرولیک یکی از م امیا اختصاصی و یک م مون پیی ری برای م مامیا دبرسانی کانالیااسیون می با دکه حرکت مایعات مهدار مایعات رژی

ریان حرکت

مایعات بشار مایعات(بشار هندسی بشار پیاومتری و بشار کنیتکی) که در برگیرندی عل هایدرولیک می با دوعالوی بر ایا م مون در دیپارتمنت ساختمان های
هایدروتننیکی نیا تدریس می گرددو و از همیا رو ایا م مون نصاب درسی پوهنحی ساختمانی قرارگربته و موضوعات همچون تعری عل هایدرولیک هایدروستاتیک
هایدرودینامیک خوا

اساسی بشار هایدروستاتیکی حرکت مایعات معادله مهدار مای معادله برونولی و حل مساال تدریس می گرددو ایا م مون در کی  4کریدت در

دو سمستر تحصیلی در نصاب درسی ایا پوهنحی درج گردیدی استو

اهداف دموز ی:


دموزم تعری عل هایدرولیک و هایدروستاتیک



د نایی با هایدرودینامیک و خوا



دموزم حرکت مایعات



دموزم معادله مهدار مای



دموزم معادله برونولی و حل مساال

اساسی بشار هایدروستاتیکی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل ا و ب :مهد مه


تعر ی



اهمیت عل هایدرولیک



عل هایدرولیک

مف وم مای

حهیهی و سیا لت و غل ت مای

خیالی و مای



خوا



انواع قوی ها یکه با ی مایعا ت عمل مینما ید

اسا سی بایکی مایعا ت حهیهی

بصل د و م :ها ید ر و ستا تیک


بشا ر هایدروستا تیکی



خوا



تاب



مهدار بشا ر هایدروستا تیکی در حالت که مای



ارتفاع پیاومتریکی خال



انرژی پو تنسیا لی مای



قوی بشا ر هایدروستاتیکی با ی سجوح مسجد ابهی



قوی بشا ر هایدروستاتیکی با ی سجوح مسجد عمودی



قوی بشا ر هایدروستاتیکی با ی سجوح منحنی النط

اساسی بشا ر هایدروستاتیکی
پو تنسیا ب

-

سرکو ب یا هید پوتنسیا لی



تا یر قوی بشار داخلی با ی دار های با مهج



ما یا های هایدرولیکی



قانون تعا دب

تحت تا یرصرف یک

قوی حجمی واق

با د

عرضی دایری ای

نای ا سا م

بصل سو م :ها ید ر و د ینا میک


معلو ما ت مهد ما تی



حرکت مستهر و غیر مستهر مای



خط ریان و



حرکت موضعی



مهج زندی ریا ن مهدار ریان سرعت وسجی و دیا گرا م سرعت ها

ریان ابتدای
متدیر تدریجی و متدیر انی ما ی



معا د له با انهجا ع مای



و غیر من

حرکت من

هایدرولیکی مهج

متحرک در حالت حرکت مستهر مای
مای و حرکت مای

تحت بشا رارتفاعی بدون بشار ارتفاعی و

زندی ریان
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معا دله بیال نس انرژیمنصو

ریان( معا دله بر نولی



برای ریان ابتدای مای



مف و م سه حد معا دله برنولی



تحلیل هندسی معا دله برنولی برای ریان ابتدای مای خیا لی د ر حالت حرکت مستهر مای وسر کوب یا هید مکمل



خیا لی د رحالت حرکت مستهر مای

تحلیل انرژ یکی معاد له برنولی برای ریا ن ابتدای مای

خیا لی د ر حا لت حرکت مستهر مای

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو محصـــالن مـــی تواننـــد
ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:


ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار کار خانگی ا تراک در بعالیت های گروپی) ( ٪ )20



کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه و دیگر بعالیت ها) به صالحیت استاد م مون




امتحان وسط سمستر

( ٪ )20

امتحان ن ایی سمستر

حد اکثر ( ٪ )60



------------ --------------------------------------

 --------------مجموع%100

و ایع و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و سلوک زم در رابجه به م مون را ارتها دهی و مح صالن باید در م شارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خصوصیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر برصت مساوی بدهندو اخالا و اصوب ربتاری را که زمه محیط
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علمی اســت مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروســه تدریس گردد ا تناب نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س ـ
بعاب خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو
پالیسی عدم صداقت اکادمیک




عدم صــداقت اکادمیک ــامل نهل عل معلومات اســتناد نادرســت ســرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از
انع محصــالن در حیا تحصــیل انجام ــودو ارتکاب انیا اعمالی از انع محصــل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد
تحصیالت عالی با محصل م نون برخورد میشودو
ا ستاد م مون م س ولیت ابتدایی برای ت شنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو ا ستاد در صورت تن شنیا عدم
صداقت علمی مح صل بعد از برر سی مو ضوع و ا ستماع دباعیه مح صل در زمینه معربی دن به مر مروبط ت صمی اتناذ می
نمایدو

 ت صمی ا ستاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های در سی سایر مح صالن را تحت ال شعاع قرار نمی دهدو
استاد م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو
اداری پوهنحی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کند

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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6و کســع م ارت کار گروپی منصــوصــا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و ک سع م ارت ها در رابجه به م سایل محیط زی ستی و
انکشاف پایدار

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی
از مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و ک سع دانی تج یر نه شه های ساختمانی در ساحه و
ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت
بودیجه و زمان تعییا دی

2و کســـع م ارت های کراحی تعمیرات و ســـاختمان ای
منتل با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1

هایدروستاتیک

1و کسـع م ارت های تحلیل سـاختمانی تعمیرات و دیگر
ســاختارهای انجنیری با اســتفادی از دانی تننیکی و نرم
اباارهای مربوکه

دموزم تعری

عل

هایدرولیک و

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

3

3

2

3

3

د ـــــنایی بــــــا هایــــــدرودینامیک و
خــــــــوا

2

اساســــــــی بشــــــــار

1

3

2

3

3

2

هایدروستاتیک
3

دموزم حرکت مایعات

1

3

2

3

2

3

4

دموزم معادله مهدار مای

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

3

3

2.6

2.8

2.8

دمــــوزم معادلــــه برونــــولی و حــــل

5

مساال
مجموع
اوسط عمومی

2.5
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
.1

اخ اساسی

.2

هایـــدرولیک ما ـــیا هـــا و محـــرک هـــای هایـــدرولیکی  -دکتـــور زینکیـــوف و دیپلـــوم
انجنیر محمد دص
عمومی هایدرولیک – ترنیلیخ – د دکتور محمد انور صابی ژباړی




Hydraulic Structures by C S James
Dissipation
in
Hydraulic
Structures
(IAHR
)Monographs
Hydraulics of Open Channel Flow by Hubert Chanson

.3
.1

ماخ کمکی
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پالن و مفردات درسی مضمون ثقافت اسالمی5-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
هابت اسالمی5 -
CO-CIC-501
 1کریدیت تیوری
پوهنتون موب
CO-CIC-401
سوم
اوب

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:
رح منتصر م مون

م مون هابت اسالمی از مله م امیا پوهنتون موب است که منحیث احترام به معتهدات و احکام اسالمی و ب

ب تر دیا

مهدی اسالم تدریس دن به گونه اکادیمیک در تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی در همه سمستر های روزانه و

انه قابل

تج یر می ا ددر ایا کی نیست که محصالن وان کشور ضرور ت م رم به ایا م مون دا ته زیرا ن
دهه اخیر از یکجرف و دوری از برهن

و بینی اسالمی از انع دیگر همچنان ن

های خانمانسوز سه

های بکری که از هر سوایری دی با کوبان

های از انحراف و گمراهی برای از ادی کشیدن برزندان ما برما تاخته اند مهاومت انسان مسلمان در پابندی به امور دینی و احکام
رعی ضعی نمودی و امکانات براگیری دنرا به ویمی برای نسل وان مسلمان ک رن

می نماید که در نتیجه اکثریت مسلمانان از

درک حهیهت اسالم بدور ماندی و اسالم عایا را که یک ن ام کامل زندی گی برای انسان است بهط در اند ع ادت انگشت مار که
دن ه به صورت درست و ک ر احکام ریعت صورت نمی گیرد خالصه نمودی و ن ام زندی گی ایرا که اهلل واحد و یگانه برای بشریت
پسندیدی است از زندی گی خویی به نحوی خارج ساخته اند که ایا کار ان مشکالت را که امروز وام اسالمی با دن دست و
گری ان اند ب ار دوردی استودرحالیکه دیا مهدی اسالم همان گونه که رابجه انسان را با رب ام در مسایل ع ادتی تن ی می
نماید رابجه وی را با نفس خودم نیا در ن ام اخالقی تن ی نمودی است و معیار ارزیابی ایمان انسان را در گرو اخالا نیکوی وی
قرار میدهد به عیا کل دیا مهدی اسالم ارت ای انسان را با همنوع ام اه در خانوادی و یا در امعه تن ی نمودی زیرا انسانی که
باک

ا تماعی است نمی تواند به تن ایی زندی گی نماید ضرورت به همنوع خویی دارد تا خانوادی را تشکیل دهد و امعه را به

میان دورد پس از مله م متریا و ای

ان یاءعلی

السالم تن ی روابط ذات ال ینی میان انسان ها می ا د که با بکار بردن ن ام

های خانوادی گی ا تماعی سیاسی اقتصادی وبرهنگی که از دیات قران مجید و سنت پاک پیام ر اسالم سراشمه می گیرند روابط
دن ا را تن ی و ترتیع میکنندو
اهداف دموز ی:
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ناخت مف وم ن ام سیاسی در اسالم و ارت ای اسالم با سیاست



ناخت برنامهء سیاسی رسوب اهلل(صلی اهلل علیه وسل )

 دموزم م ادی سیاست اسالمی و دولت در ن ام سیاسی اسالمی
 دموزم ارکان دولت اسالمی و و ای دولت در ن ام سیاسی اسالم
 روابط دولت
 صلد در ن ام سیاسی اسالم
یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو
مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب:مف وم ن ام سیاسی در اسالم
 تعری ن ام سیاست و اسالم
 م انی ن ام سیاسی اسالمی
 تاریخ بکر سیاسی در ناد مسلمانان و دیگران
بصل دوم:ارت ای اسالم با سیاست
 د یل ارت ای اسالم با سیاست
 oد یل از قردنکری
 oد یل از سنت قولی و عملی رسوب اهلل(صلی اهلل علیه وسل )
 oد یل عهلی
 oد یل از ن ریات علما و صاحع ن ران
 عوامل دایی دیا از سیاست
 oعوامل خار ی
 oعوامل داخلی
بصل سوم:برنامهء سیاسی رسوب اهلل(صلی اهلل علیه وسل )
 مرحلهءاوب:مرحلهءتیوریک(ن ری)سیاست رسوب اهلل(صلی اهلل علیه وسل )
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 مرحلهءدوم :مرحلهء پراکتیک (عملی) سیاست رسوب اهلل (صلی اهلل علیه وسل )
بصل ا ارم :م ادی سیاست اسالمی
 م دأاوب:حاکمیت یا با دستی ریعت اسالمی
 م دأ دوم:وحدت و یک پاراه گی
 م دأ سوم:عدالت و مساوات
 م دأ ا ارم:اکاعت و برمان برداری
 م دأ پنج  :دزادی
 م دأ ش  :وری
بصل پنج :دولت در ن ام سیاسی اسالمی
 تعری دولت
 عناصر متشکله دولت
 برا بیا دولت اسالمی و سایر دولت ها
بصل ش  :ارکان دولت اسالمی
 قوایء ا راییه
 عناصر متشکله دولت
 oقوی ا راییه
 oاع ای قوای ا راییه(ریس دولت-وزراءوو ت)
 oریس دولت
 حک تعییا ریس دولت
 نام ا و الهاب ریس دولت
 روی و مواصفات ریس دولت
 کرا انتناب ریس دولت
 حهوا ووا ات ریس دولت
 عاب ریس دولت
 اس اب عاب
 قوی مهننه
 oتعری
 oورا
 oتعری وراء
 oحک وراء
 oاهمیت وراء
 oروی و کیفیت انتناب اع اء وراء
 oاختصاصات و صالحیت های اع اء
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 oعاب اع اء وراء
 oورای اسالمی و پارلمان ای معاصر
 قوی ق اییه
 oتعری
 oدیل مشروعیت
 oحک
 oاهمیت
 oروی تعییا و

ت تعییا کنندی

بصل هفت :و ای دولت در ن ام سیاسی اسالم
 حفظ دیا
 تامیا امنیت
 اقامه عدالت
 دباع از حری دولت
 امر به معروف و ن ی از منکر


م دوری زکات

 نشر دعوت
 تامیا حهوا رعیت
بصل هشت  :روابط دولت
 روابط دولت اسالمی با دولت
 روابط دولت اسالمی با دولت های غیر اسالمی
بصل ن  :صلد در ن ام سیاسی اسالم
 تعری صلد


روی صلد

 اهمیت صلد در اسالم
 انواع صلد
 ن اد های صلد در اسالم

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
 ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

 محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو
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 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
قواعد کارخانگی
 کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
 نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو


سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم
نــداردو محصــالن مــی تواننــد قـــ ال در زمینــه مشــکل پــیی دمــدی اســـتاد م ــمون را مجلــ نمــودی تاایـــدی وی را
حاصل نمایندو
پالیســـی نمـــری دهـــی :نحـــوی ارزیـــابی و صـــورت تهســـی نمـــرات مجـــابر بـــه مـــادی  19یحـــه کریـــدیت قـــرار ذیـــل
صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت 20%
های گروپی)
بــــه صــــالحیت اســــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

ما

ری

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کســع م ــارت کــار گروپــی منصوصــا در محــیط کــاری

انکشاف پایدار

5و کســع م ــارت هــا در رابجــه بــه مســایل محــیط زیســتی و

کانالیایسیون برا و غیری

ســـــاختمانی از ملـــــه ســـــرک ســـــازی دبرســـــانی و

4و کســـع م ـــارت هـــای مســـلکی کمکـــی انجنیـــری
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درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

مهج تحصیلی:
پوهنتون:

ن ــــارت از پروســــه اعمــــار و کیفیــــت ســــاختمان ا بــــا

لیسانس
وووووووووو

3و کســع دانــی تج یــر نهشــه هــای ســاختمانی در ســاحه و

مفردات و پالن درسی مضمون انجینری محیط زیست

مربوکه

 .2ماخ کمکی

در ریان سمستر مشنا میشود

منتلــ بــا اســتفادی از دانــی مســلکی و نــرم اباارهــای

 .1ماخ اساسی

در ریان سمستر مشنا میشود

2و کســع م ــارت هــای کراحــی تعمیــرات و ســاختمان ای

ماخ

اباارهای مربوکه

 =2ا تراک متوسط

1.33
 =1کمتریا ا تراک

ســاختارهای انجنیــری بــا اســتفادی از دانــی تننیکــی و نــرم

1

ـــناخت مف ـــوم ن ـــام سیاســـی در اســـالم و
ارت ای اسالم با سیاست

3

1

1

1

1

1

2

ـــناخت برنامـــهء سیاســـی رســـوب اهلل(صـــلی
اهلل علیه وسل )

3

1

1

1

1

1

3

دمـــوزم م ـــادی سیاســـت اســـالمی و دولـــت
در ن ام سیاسی اسالمی

3

1

1

1

1

1

4

دمـــوزم ارکـــان دولـــت اســـالمی و و ـــای
دولت در ن ام سیاسی اسالم

3

1

1

1

1

1

5

روابط دولت

3

1

1

1

1

1

6

صلد در ن ام سیاسی اسالم

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1
مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

1و کســع م ــارت هــای تحلیــل ســاختمانی تعمیــرات و دیگــر

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری
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ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
انجنیری محیط زیست
CO-CIC-518
 2کریدیت
پوهنتون موب
ندارد
سوم
اوب

پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:
رح منتصر م مون

انجنیـــری محـــیط زیســـت یکـــی از م ـــامیا پوهنتـــون ـــموب در پوهنتـــون وووووووووو می ا ـــدو حفـــظ محـــیط زیســـت امـــروزی بـــه
یــک امــر همــه ــموب م ــدب ــدی اســتو بــه ایــا دلیــل ــامل ســاختا ایــا م ــمون در نصــاب تحصــیلی پوهنتــون هــا یــک
امــر زمــی می ا ــدو ایــا م ــمون محصــالن را در رابجــه بــه دمــوزم مســاال محــیط زیســتی از ق یــل ایکوسیســت ارخــه
هــای مــواد بازیابــت دلــودی گــی هــای منتلــ (دلــودی گــی هــوا دلــودی گــی دب دلــودی گــی هــای ب دا ــتی و غیــری ) و
مناب دن باضالب منتل

گرم دن کری زمیا تشعشعات رادیو اکتیو و غیری همکاری می نمایدو

اهداف دموز ی:
 دموزم در مورد ایکو سیست و دلودی گی هوا
 دموزم در مورد باضالب منتل و م اوری دن
 دموزم در مورد گرم دن کری زمیا و گازهای گلنانه ای
 دلودی گی منتل از ق یل صوتی رادیو اکتیو و غیری
 ارخه مواد وبازیابت مواد
یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو
 کارهای انفرادی گرابیکی
مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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بیوسفیر ایکولوژی ایکوسیست دلودگی هوا ابروسیل غ ار قجری ذری دودی دمه



ارخـــه مــــواد در ک یعــــت ارخــــه بیو یـــو کیمیــــاوی مــــواد ارخــــه دکســـیجا ارخــــه کــــاربا ارخــــه
نایترو ا ارخــــه دب ب دا ــــت دب منــــاب دب حصوصــــیات دب هــــای ســــجحی خصوصــــیات دب هــــای زیــــر
زمینی مناب دلودگی دب باضالب های



ری باضالب های صنعتی و باضالب های زراعتی

مـــواد کیمیـــاوی و ناخالصـــی هـــای مو ـــود در دب-مـــواد معـــدنی عناصـــر ســـمی ارســـینیک ســـرب ســـیماب
کـــادمیوم نایتریـــت هـــا و نایترایـــت هـــا دلـــودگی بـــا مـــواد رادیواکتیـــ دب هـــای ســـنت روم هـــای تصـــفیه دب
ت یه محلوب یک بیصدی کلور



دلـــودگی هـــوا ترکیـــع هـــوا ســـاختمان اتومســـفیر حـــوادث دلـــودگی هـــوا منـــاب دلـــودگی هـــوا منـــاب ک یعـــی
منــاب مصــنوعی د ــرات دلــودگی هــوا بــر انســان ا ــرات دلــودگی هــوابر ن اتــات ا ــرات دلــودگی هــوا روی ا ــیا
روم های کنتروب دلودگی هوا



مـــ دوری و دبـــ ب دا ـــتی مـــواد زایـــد اهمیـــت مـــ دوری مـــواد زایـــد ن ـــه ب دا ـــتی ن ـــه اقتصـــادی
ن ــه زی ــا ناســی محــیط روم هــای مــ اوری و حمــل و نهــل زبالــه دریابــت مجــدد مــواد از زبالــه دبــ
ب دا ــی زبالــه-ت یــه کــود از زبالــه بیوگــاز کــوری هــای زبالــه ســوز دبــا ب دا ــتی زبالــه انتنــاب محــل دبــا
ماایای دبا ب دا تی زباله دبا ب شتی زباله



تصـــفیه باضـــالب هـــا تعریـــ باضـــالب باضـــالب خـــانگی باضـــالب صـــنعتی باضـــالب زراعتـــی باضـــالب
ســـجحی اهـــداف تصـــفیه باضـــالب هـــا میکـــانیام تصـــفیه باضـــالب تصـــفیه باضـــالب هـــادر ا تماعـــات بـــارگ و
رها تصفیه باضالب در ا تماعات کواک



گــــرم ــــدن کــــری زمــــیا -گازهــــای گلنانــــه ی تولیــــد و انتشــــار دن در ــــو کــــاربا دای اکســــاید میتــــان
کلوروبلوروکاربا ها اکسایدهای نایترو ا-تدیردر الگوهای دب وهوا درن ایت گردم دن کری زمیا



دلــودگی صــوتی -ــدت صــوت -ایجــاد ســرو صــدا در محــیط ا ــرات دلــودگی صــوتی بــر انســان تــا یرات الــودگی
بــر گــوم انســان ا ــرات روانــی تــا یر الــدگی روی خــواب انســان تــا یر دلــودگی صــوتی بــر دســایی انســان ســایر
تا یرات الودگی صوتی اسنتندرد میاان سرو صدا کنتروآللودگی صوتی



منـــاکر ـــ ری و دلـــودگی هـــوا-ایجـــاد پدیـــدی ی دود-مـــه برگشـــت حرارتـــی دینـــدی دلـــودگی هـــوا در منـــاکر
ری برنامه ریای برای کاهی دلودگی هوا باران های اسیدی



دلــودگی مـــواد رادیواکتیــ ا ـــعه الفـــا ا ــعه بیتـــا ا ــعه ایکـــس تشعشـــعات ا رات بیولــوژیکی تشعشـــعات دیـــون
ســـاز ا ـــرات ســـمی و عـــوارض حـــاد ان اســـیع از ن ـــر بـــاروری ایجـــاد دب مرواریـــد در انســـان ضـــایعات
پوســتی ا ــر بــر دســتگای تنفســی ا ــر بــر اســتنوان ا ــر بــر سیســت عصــ ی ا ــر بــر نــیا حفا ــت در برابــر
تشعشعات دیون

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
 ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو
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 محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو
 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
قواعد کارخانگی
 کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
 نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو


سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو

 در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم
نــداردو محصــالن مــی تواننــد قـــ ال در زمینــه مشــکل پــیی دمــدی اســـتاد م ــمون را مجلــ نمــودی تاایـــدی وی را
حاصل نمایندو
پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت 20%
های گروپی)
بــــه صــــالحیت اســــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

م
ار

ی

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع

انکشاف پایدار

5و کســع م ارت ها در رابجه به مســایل محیط زیســتی و

مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و ک سع م ارت های م سلکی کمکی انجنیری ساختمانی از

بودیجه و زمان تعییا دی

ن ارت از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در ســاحه و

232

منتل با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

مناب یا مآخ

2و کســـع م ارت های کراحی تعمیرات و ســـاخت مان ای

 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

اباارهای مربوکه

اوسط عمومی

2
 =1کمتریا ا تراک

ســـاختارهای انجنیری با اســـتفادی از دانی تننیکی و نرم

1

دمـــوزم در مـــورد ایکـــو سیســـت
و دلودی گی هوا

2

3

2

1

2

2

2

دمـــــوزم در مـــــورد باضـــــالب
منتل و م اوری دن

2

3

2

1

2

2

3

دمـــوزم در مـــورد گـــرم ـــدن
کـــری زمـــیا و گازهـــای گلنانـــه
ای

2

3

2

1

2

2

4

دلــــودی گــــی منتلــــ از ق یــــل
صوتی رادیو اکتیو و غیری

2

3

2

1

2

2

5

ارخه مواد وبازیابت مواد

2

3

2

1

2

2

مجموع

2

3

2

1

2

2

1و کســـع م ارت های تحلیل ســـاختمانی تعمیرات و دیگر

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری
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ماخ اساسی

 -1امیـــر بیگی حســـا ()1381و اصـــوب ب دا ـــت محـــیطو انتشـــارات اندیشـــه
ربی و ایرانو220صفحه
 -2بروانولســــترومتر کراوتیوحمیــــدو( )1387کــــرح امید(دینــــدی و محــــیط
زیست)انتشارات اد دانشگاهی مش دوایران  312صفحه

ماخ کمکی

-1

-2
-3
-4

صـــدیهیومحمد اســـماعیلو()1387وتحهیـــر پیرامـــون اســـتفادی ی معهـــوب
از ان ارهـــای مـــواد زایـــد و نهـــی دن در ب ســـازی محـــیط زیســـتو محلـــه
عل و تکنالوژی ماری انتشارات پوهنتون پولی تننیک
عابـــدی مجت ی و دیگـــرانو( )1390دلـــودگی هـــای محـــیط زیســـتو نا ـــر
با دوران ایرانو  304صفحه
گلکـــار بروغو( )1389دلـــودگی هـــای محـــیط زیســـتو انتشـــارات مانـــدگارو
ایرانو  365صفحه
منصــــور غیــــاث الــــدیا و( )1385دلــــودگی هــــواو انتشــــارات دانشــــگای
ت رانوایرانو 916صفحه
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پالن و مفردات درسی مضمون مقاومت مواد2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
مهاومت مواد 2-
CO-CIC-520
 2کریدیت
اساسی
CO-CIC-420
سوم
اوب

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:
رح منتصر م مون

مهاومت مواد 2-یکی از م امیا اساسی ر ته انجنیری ساختمانی می ا دو مفردات م مون مهاومت مواد تهری وا در همه بنی
های انجنیری ساختمانی دخیل می ا دو مهاومت مواد 2-همچنان یکی از م امیا پیشنیاز م امیا تحلیل ساختمانی می ا دو
به ایا اسای امل ساختا ایا م مون در نصاب تحصیلی ر ته ساختمان ای صنعتی و مدنی یک امر حتمی می ا دو
اهداف دموز ی:
 دموزم بار گااری ترکی ی
 دموزم انتهاب تشنچ و تدیر کل نس ی
 دموزم کراحی گادرها و میله ها
 دموزم در مورد خمی گادرها و میله ها
 دموزم خمی بشاری
یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو
 کارهای انفرادی گرابیکی
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :بار گ اری ترکی ی
 بشار در لوله ها یا مجراهای با دیوارهای نازک
 حالت تشنج به ا ر بار ترکی ی
بصل دوم :انتهاب تشنج
 انتهاب تشنج مستوی
 معاد ت عمومی انتهاب تشنج مستوی
 تشنجات دساسی و تشنج بر ی اع می در مستوی
 دایری مور – تشنج مستوی
 تشنج مجلهه اع می بر ی
بصل سوم :انتهاب تدیر کل نس ی یا ستریا
 .1ستریا مستوی
 .2معاد ت عمومی انتهاب ستریا مستوی
* .3دایری مور – ستریا مستوی
* .4ستریا مجلهه اع می بر ی
 .5ستریا روزیتس
 .6روابط مواد – خصوصیات
* .7برضیه های کست
بصل ا ار :دیاایا گادرها یا بی ها و میله ها
 .1دسای دیاایا بی
 .2دیاایا بی های منشوری
* .3بی های کامالو متشنج دی
* .4دیاایا میله
بصل پنج  :خمیدگی بی ها و میله ها
 منحنی ا ستیکی
 میل و بی ایی توسط انتیگراب گیری
* تواب عدم پیوستگی
* میل و بی ایی توسط روم مساحت مومنت
 روم بر ه ن ی یا سوپر پوزیشا
 بی های و میله های غیر معیا ستاتیکی
 بی های و میله های غیر معیا ستاتیکی – روم انتیگراب گیری
* بی های و میله های غیر معیا ستاتیکی – روم مساحت مومنت
 بی های و میله های غیر معیا ستاتیکی – روم بر ه ن ی یا سوپر پوزیشا
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بصل ش  :خمیدگی بشاری یا لمی پایه ها
 بار بحرانی
 پایه خیالی یا ایداب با اتکاهای پا یا مفصلی ساکا
 پایه ها با اتکاهای انواع منتل
 بورموب سیکنت
 خمیدگی بشاری یا لمی غیر ا ستیکی
 دیاایا پایه ها برای بارهای ه مرکا
 دیاایا پایه ها برای بارهای با عیا المرکایت
بصل هفت  :روم های انرژی
 کار خار ی و انرژی ستریا
 انرژی ا ستیکی ستریا برای انواع منتل از بار گ اری
 تحفظ انرژی
 بار گ اری ضربه
 دساسات کار مجازی
 روم قوی های مجازی در تری ها
 روم قوی های مجازی در بی ها
 ق یه کاستیگلیانو
 ق یه کاستیگلیانو در تری ها
 ق یه کاستیگلیانو در بی ها
ضمای
ضمیمه Aو خصوصیات هندسی یک ساحه /کل
 A.1مرکا هندسی یک ساحه /کل
 A.2مومنت عجالت یک ساحه /کل
 A.3حاصل عجالت یک ساحه /کل
 A.4مومنت عجالت یک ساحه /کل حوب یک محور مایل
 A.5دایری مور برای مومنتعجالت
ضمیمه Bو خصوصیات هندسی مهاک ساختمانی
ضمیمه Cو میل و خمی بی ها
حل قسمی سوا ت دساسی و وابات
وابات به سوا ت انتناب دی
نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
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 ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

 محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو
 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
قواعد کارخانگی
 کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
 نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو


سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم
نــداردو محصــالن مــی تواننــد قـــ ال در زمینــه مشــکل پــیی دمــدی اســـتاد م ــمون را مجلــ نمــودی تاایـــدی وی را
حاصل نمایندو
پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت 20%
های گروپی)
بــــه صــــالحیت اســــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

م

نتایج متوقعه ر ته

ی

ار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع از

پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از

زمان تعییا دی

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و

دموزم خمی بشاری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت

دموزم در مورد خمی گادرها و میله ها

با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

دموزم کراحی گادرها و میله ها

2و ک سع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل

3
4
5

کل نس ی یا ستریا

اباارهای مربوکه

2

دموز ــــانتهاب تشــــنچ یــــا ســــتری و تدیــــر

ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی تننیکی و نرم

1

دموزم بار گااری ترکی ی

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

1

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

 =2ا تراک متوسط

1و کســـع م ارت های تحلیل ســـاختمانی تعمیرات و دیگر

نتایج متوقعه م مون

2.33
 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی
ماخ کمکی

1. Mechanics of Materials “by R.C HIBBELER, 8TH edition
1. Budynas-Nisbett,
"Shigley's
Mechanical
Engineering
"Design,
8th
Edition
2. Dowling,
Norman
E.,
"Mechanical
Behavior
of
Materials:
Engineering
Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue," 3rd Edition
3. Gere, James M., "Mechanics of Materials," 6th Edition
4. Mechanics of Materials “Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr.,
JohnT. DeWolf, David F. Mazurek

پالن و مفردات درسی مضمون تحلیل ساختمان1-
لیسانس

مهج تحصیلی:
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وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
تحلیل ساختمان 1-
CO-CIC-527
 2کریدیت
اساسی
CO-CIC-420
سوم
اوب

پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:
رح منتصر م مون

تحلیــــل ســــاختمان  1-یکــــی از م ــــامیا اساســــی ر ــــته انجنیــــری ســــاختمانی می ا ــــدو مفــــردات م ــــمون تحلیــــل
ســــاختمانی  1-اســــای تحلیــــل تعمیــــرات و دیگــــر ســــاختارهای انجنیــــری ســــاختمانی در مهابــــل بارهــــای واردی تشــــکیل
میدهـــدو ایـــا م ـــمون همچنـــان پیشـــنیاز م ـــمون تحلیـــل ســـاختمان  2-می ا ـــدو محتویـــات و مفـــردات ایـــا م ـــمون
همچنـــان در کراحـــی تعمیـــرات منتلـــ النـــوع دخیـــل می ا ـــدو بـــه ایـــا اســـای ـــامل ســـاختا ایـــا م ـــمون در نصـــاب
تحصیلی ر ته ساختمان ای صنعتی و مدنی یک امر حتمی پندا ته میشودو

اهداف دموز ی:
 دموزم در مورد بارها و ترکیع بارها
 دموزم در مورد تعادب ساختارها یا سترکچرها
 دموزم در مودر ترس ا
 دموزم در مورد گادرها
 دموزم کی ل ها
 دموزم قوی ها و خجوی تآ یر
یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو
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 کارهای انفرادی گرابیکی
مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :مهدمه
 مرور بر ایا کتاب
 پروسه دیاایا :رابجه بیا تحلیل و دیاایا
 محکمیت و کارایی
 انکشاف تارینی سیست های ساختمانی
 عناصر اساسی ساختمانی
 ترتیع بندی عناصراساسی برای ت یه یک سیست ساختمانی با ات
 تحلیل با استفادی از کمپیوتر
 ت یه محاس ات
بصل دوم :بارهای دیاایا
 کدهای تعمیرات و دیاایا
 بارها
 بارهای مردی
 بارهای زندی
 بارهای برف
 بارهای باد
 بارهای زلاله
 بارهای غیری
 ترکیع بارها
بصل سوم :تعادب ساختارها یا سترکچرها -عکس العمل ها
 معربی
 قوی ها
 اتکاها
 مودب سازی ساختارها یا سترکچر
 دیاگرام بدنه دزاد یا بری بادی دیاگرام
 معاد ت تعادب استاتیکی
 معاد ت حالت
 تآ یر عکس العمل ها با ی ات و معینیت ساختارها یا سترکچرها
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 تهسی بندی ساختارها یا سترگچرها
 مهایسه ساختارهای معیا و غیر معیا ستاتیکی
بصل ا ارم :ترس ا


معربی



انواع تری ها



تحلیل تری ها



روم مفصل ها یا اینت ها



میله صفری



روم مهاک



معینیت و ات



تحلیل کمپیوتری تری ها

بصل پنج  :گادرها یا بی ها و اوکات ها یا برم ها


مهدمه



محتوای ایا بصل



معاد ت برای برم و مومنت



منحنی های مومنت و برم



اساسات انج اا یا سوپر پوزیشا



سکیچ نمودن کل خ



در ه غیر معینیت

دی یک گادر یا اوکات

بصل ش  :کی ل ها
 مهدمه



خوا



تدیرات در قوی های کی ل ها



تحلیل کی ل ها که بارهای هلی مهاومت میکند



برضیه عمومی کی ل ها



ت یه کل کارای یک قوی

کی ل ها

بصل هفت  :قوی ها


مهدمه
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انواع قوی ها



قوی های سه مفصله



کل کارای یک قوی که بار منتشری را مهاومت میکند

بصل هشت  :قوها ی بار زندی /خط تآ یر یا انفلوینس یا برای ساختارهای معیا استاتیکی


مهدمه



خجوی تآ یر



دریابت خط تآ یر



اساسات میولر-بریسالو



استفادی از خط تآ یر



خط تآ یر برای گادرها که ک ها را مهاومت میکند



خط تآ یر برای تری ها



بار زندی برای پل های اهرای و ریل ها



روم اباایی-کاهی



مومنت بارگتریا بار مجلهه



برم اعجمی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
 ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

 محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو
 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
قواعد کارخانگی
 کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
 نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو


سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو

 در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم
نــداردو محصــالن مــی تواننــد قـــ ال در زمینــه مشــکل پــیی دمــدی اســـتاد م ــمون را مجلــ نمــودی تاایـــدی وی را
حاصل نمایندو
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پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت 20%
های گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بــــه صــــالحیت اســــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

اعتهادی

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از لحاظ برهنگی و

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایدار

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

1

1

3

3

3

3

دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از مله سرک سازی

کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

 3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و

مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

 2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با استفادی از دانی

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

دموزم در مورد بارها و ترکیع بارها
دموز در مورد تعادب ساختارها یا سترکچرها
دموزم در مودر ترس ا
دموزم در مورد گادرها
دموزم کی ل ها
دموزم قوی ها و خجوی تآ یر
مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

1و ک سع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر ساختارهای انجنیری با

ماری
1
2
3
4
5
6

نتایج متوقعه م مون

2.33
 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

structural

Kenneth. M. L
analysis, 4th edition

1.

of

fundamental

ماخد کمکی

Structural Analysis (9th Edition) by Russell C. Hibbeler
Structural Analysis
1: Statically Determinate
Structures
(Civil
Engieeering
and
Geomechanics
)Series
1st
Edition by Salah Khalfallah
Structural Analysis by Devdas Menon
Structural Analysis 5th Edition by Aslam Kassimali

1.
2.
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پالن و مفردات درسی مضمون تخنیک حرارت
مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:

لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
تننیک حرارت
CO-CIC-536
 2کریدیت
اساسی
CO-CIC-409
سوم
اوب

رح منتصر م مون
تننیـــک حـــرارت یکـــی از م ـــامیا اساســـی ر ـــته انجنیـــری ســـاختمانی می ا ـــدو مفـــردات ایـــا م ـــمون از ق یـــل
ترمودینامیـــک خصوصـــیات مـــواد عـــایر ســـازی و رکوبـــت انـــرژی داخلـــی انتهـــاب حـــرارت و هـــدایت حرارتـــی و غیـــری
(مفـــردات درســـی دیـــدی ـــود) از یـــک کـــرف موضـــوعات پیشـــنیاز م ـــامیا دیگـــر ایـــا ر ـــته می ا ـــد و از کـــرف دیگـــر
دمــوزم ایــا م ــمون ــا از م ــارت هــای خواســته ــدی انجنیــران می ا ــد و در ارتهــای ربیــت دن ــا روب عمــدی را بــازی
میکینــدو بــه ایــا اســای ــامل ســاختا ایــا م ــمون در نصــاب تحصــیلی ر ــته ســاختمان ای صــنعتی و مــدنی یــک امــر
زمی پندا ته میشودو

اهداف دموز ی:
 دموزم موضوعات وابسته به ترمودینامیک
 دموزم خصوصیات مواد در رابجه به انتهاب حرارت
 دموزم در رابجه به رکوبت و عایر سازی
 دموزم مناب انرژی برای ت ویه و تسنیا
 دموزم در مورد خصوصیات حرارتی گازات
یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
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 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو
 کارهای انفرادی گرابیکی
مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)


ترمودینامیک



ساحات استفادی ترمودینامیک



تعری مفاهی اولیه و اساسی ترمودینامیک



س کاری و پارامترهای حالت گازات



مراحل مجالعه ترمودینامیک



سیست های ترمودینامیک



دیدگای ماکروسکوپیک



دیدگای میکروسکوپیک



ارت ای کمیات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک



ابعاد و واحدات



یکسان ساختا واحدات



بشار



بارومتر



کثابت



وزن منصوصه



گازات خیالی



قوانیا اساسی گازات خیالی



قانون بایل ماریوت



قانون گیلوسک



قانون ارلیه



معادله حالت گاز خیالی



قاانون اوو گدرو



محاس ه ابت گازات



منلوی گازات خیالی



ربیت حرارتی گازات خیالی
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ربیت حرارتی و گرما



قانون اوب ترمودینامیک



انرژی داخلی و کار



انتالپی



پروسه ایاوخاری



پروسه ایاوباری



پروسه ایاوترمیکی



پروسه ادیاباتیکی



پروسه پولیتروپیک



قانون دوم ترمودینامیک



سیکل ها



سیکل کارنو



سیکل معکوی کارنو



هدایت و انتهاب حرارت



تعویض حرارت کنوکشنی



انتهاب حرارت تشعشعی



خوا



تنلنل و وزن حجمی مواد ساختمانی



رکوبت مواد ساختمانی



هادیت حرارتی مواد ساختمانی



تا یر در ه حرارت با ی ضریع هادیت حرارتی مواد



انتهاب حرارت در صورت ریان حرارتی ابت



رکوبت نس ی هوا در ساحات ابدانستان



نهوذ رکوبت به ساختمان

تننیکی حرارت مواد ساختمانی



لوگیری از نفوذ رکوبت به دیوارها



خوا

مصالد اذب رکوبت



اگونه گی تعمیر و لکه گیری ان



دار بندی



سمنت هایدرولیکی ضد اب



مواد تشکیل دهندی سمنت



عایر های قیری
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اصوب عایر کاری روی کرسی



اقلی



تصنی م ندسی و اقلیمی ساحات ابدانستان



خواسته های اساسی تعمیرات

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
 ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

 محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو
 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
قواعد کارخانگی
 کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
 نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو


سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو

 در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم
نــداردو محصــالن مــی تواننــد قـــ ال در زمینــه مشــکل پــیی دمــدی اســـتاد م ــمون را مجلــ نمــودی تاایـــدی وی را
حاصل نمایندو
پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در 20%
بعالیت های گروپی)
کـــار هـــای عملـــی ( براتـــوار بازدیـــد از ســـاحه بعالیـــت هـــای ســـاحوی و به صالحیت استاد م مون
تحهیهی)
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع از لحاظ برهنگی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایدار

سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از مله ســرک

اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

3و کسـع دانی تج یر نهشـه های سـاختمانی در سـاحه و ن ارت از پروسـه

دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

2و کســع م ارت های کراحی تعمیرات و ســاختمان ای منتل با اســتفادی از

با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر ساختارهای انجنیری

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

دموزم موضوعات وابسته به ترمودینامیک

1

3

3

1

2

1

2

دموزم خصوصیات مواد در رابجه به انتهاب حرارت

1

3

3

1

2

1

3

دموزم در رابجه به رکوبت و عایر سازی

1

3

3

1

3

3

4

دموزم مناب انرژی برای ت ویه و تسنیا

1

3

3

1

3

3

5

دموزم در مورد خصوصیات حرارتی گازات

1

3

3

1

1

1

1

3

3

1

2.2

1.8

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

2.0
 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی
ماخ کمکی

.3

نا وکیا و وو و ترمودینامیک تننیکی و انتهاب حرارت مسکو مکتع عالی 1978و

.1

پاولوف کوفو رومانکوف پو گو ناسکوف اواو مسایل و تمرینات م مون عملیات و دستگای های تکنالوژی کیمیاوی و مسکوو
کیمیا1979و
انتهاب حرارت (ویرایی ن ) ک بلیپ هولما تر مه  :م ندی غالمرضا ملک زادی ــ م ندی محمد حسیا کا انی حصار
انتشاراتاسفند 1381
ترمودینامیک م ندسی یونسسنجلتر مه  :دکترمحمدرضامدرسرضوی م ندسحمیدم دی روی انتشارات دستان قدی رضوی
1380
مهدمه ای بر ترمودینامیک مواد( ویرام سوم ــ لد اوب ) تالی دیوید رو گاسکل تر مه :دکترعلیسعیدی
:مرکاانتشاراتمصور1378

.2
.3
.4
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پالن و مفردات درسی مضمون هایدرولیک2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
هایدرولیک 2-
CO-CIC-519
 2کریدیت
تنصصی
CO-CIC-419
سوم
اوب

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:
رح منتصر م مون

هایدرولیک 2-یکی از م امیا تنصصی ر ته انجنیری ساختمانی می ا دو مفردات ایا م مون که در اصل امل مجالعات
حرکت مای در مجراهای سر باز و سربسته می ا د اازم ارت های خواسته دی انجنیران ساختمانی می ا دو مفردات ایا
م مون از ق یل معادله برنولی مهدار ریان بشار و سرعت دب در مجراهای سرباز و سربسته ضایعات بشار وغیری بارغ
التحصیالن ایا ر ته را قادر میسازد تا منحیث م ارت های کمکی از دن در ت یه و تفسیر نهشه های دبرسانی و باضالب تعمیرات
استفادی نماید و ایا م مون همچنان بارغ التحصیالن ایا ر ته را کمک می نماید تا دن ا در ساحه عمل از برصت های بیشتری
دلی ب ری مند گرددو به ایا اسای امل ساختا ایا م مون در نصاب تحصیلی ر ته ساختمان ای صنعتی و مدنی یک امر
حتمی پندا ته میشودو
اهداف دموز ی:
 حرکت مایعات و قانون برنولی
 سرعت حرکت دب در مجراهای سرباز و سربسته
 مجالعه بشار دب در مجراهای سربازوسربسته
 مجالعه مهدار ریان دب در مجراهای سربازوسربسته
 محاس ه ضایعات بشار
 محاس ه هایدرولیکی مجراهای باز و بسته
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یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو
 کارهای انفرادی گرابیکی
مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل سوم :ها ید ر و د ینا میک


معا د له برنولی برای ریان ابتدای مای حهیهی د ر حالت حرکت مستهر مای



تهسیمات بشا ر در مهاک زندی ریان های حرکت موازی ومتدییر تدریجی مای



سرکوب یا هید مکمل برای ریا ن مکمل مای



معــا د لــه بــیالنس انــرژی ( معــا د لــه برنــولی ) بــرای ریــا ن مکمــل مــای حهیهــی د رحــا لــت حرکــت مســتهر
مای



معلومات پیرامون کل خجوی پیاومتری و انرژی د ر حالت حرکت مستهر مای



معلومات رهنمودی د ر مورد استفادی از معا د له برنولی

بصل ا ا رم :ضا یعا ت سرکو ب یاضایعا ت هید )(Head lossesد رحالت حرکت مستهرما یعا ت


معلو ما ت عمو می پیرا مو ن ضایعا ت سرکوب یا ضایعا ت هید



بــور مــوب ضــا یعــا ت کــو لــی ســرکوب یاهیــددر حالــت رژیــ لمینــاری حرکــت مســتهرمن

مایعــا ت (بورمــوب پــو

ازیل(Puazel l ,s f ormul a-


خصـــو صـــیا ت تهســـیما ت ســـرعت هـــاد رمهـــاک زنـــدی ریـــان د رحالـــت رژیـــ توربـــولینتی حرکـــت مســـتهرمن
مایعات



قشرلمینا ری نل ها با دارهموار ونل ها با دار در ت هایدرولیکی



بورموب ضایعا ت کولی سرکوب یاهید درحالت رژی توربولینتی



حرکت مستهرمن



تحهیها ت نیکو رادز Neekuradz,s researches-



کرا و یوی های منتل دریابت نمودن ضایعا ت کولی



سرکوب یاهید وضریع اصجکاک هایدرولیکی

مایعات (بورموب و یس اخ -د رسی (Wesbakh,-Darcy,s
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بورموبSheeze -



مودوب مهدار ریا ن



مودوب سرعت



ضایعات مو ضعی سرکوب یاهید درحالت حرکت



غیر مستهرمایعا ت ومشنصا ت عمدی ضایعا ت موضعی سرکوب یا هید



بورمـــوب ضـــایعات موضـــعی ســـرکوب یاهیـــد درحـــا لـــت توســـعه انـــی مهجـــ زنـــدی ریـــان(بورموب بـــردی (
Barda,sf ormul a-



بورموب ضایعا ت موضعی سرکوب یاهید در حا لت خورد دن انی مهج زندی ریان

بصل پنج  :حرکت من

بدون بشار ارتفاعی مستهر در مجرا های سلندری سربا ز



معلو ما ت عمومی



عنا صر هایدرولیکی مها ک زندی د ر مجرا های سلندری سرباز



مهج عرضی ذوذنهه ای



مهج عرضی مستجیل الشکل



مهج عرضی مثلثی



مهج عرضی پارابولی



منا سع تریا مهج عرضی کاناب ذوذنهه ای



مسایل اساسی محاس ه کاناب ها د ر حالت حرکت من



محدودیت سرعت ریان دب د ر موق محاس ا ت هایدرولیکی کاناب ها



تدابیر بمن ور اباایی بنشیدن سرعت مجازی ستشونشوندی



تدابیر به خاکرکاهی بنشیدن سرعت وسجی محاس وی حرکت دب درکاناب ها



محاس ات هایدرولیکی مجراهای مسدود

مستهر دب

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
 ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

 محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو
 بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
قواعد کارخانگی
 کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
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 نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو


سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم
نــداردو محصــالن مــی تواننــد قـــ ال در زمینــه مشــکل پــیی دمــدی اســـتاد م ــمون را مجلــ نمــودی تاایـــدی وی را
حاصل نمایندو
پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت 20%
های گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بــــه صــــالحیت اســــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

برهنگی و اعتهادی

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از لحاظ

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایدار

سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از مله

دی

پرو سه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا

با

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در ســاحه و ن ارت از

استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

 2و کســـع م ارت های کراحی تعمیرات و ســـاختمان ای منتل

انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

 1و ک سع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر ساختارهای

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

مایعات و قانون برنولی

1

3

3

3

3

1

2

سرعت حرکت دب در مجراهای سرباز و سربسته

1

3

3

3

3

1

3

مجالعه بشار دب در مجراهایسربازوسربسته

1

3

3

3

3

1

4

مجالعه مهدار ریان دب در مجراهایسربازوسربسته

1

3

3

3

3

1

5

محاس ه ضایعات بشار

1

3

3

3

3

1

6

محاس ه هایدرولیکی مجراهای باز و بسته

1

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

1

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

2.3
 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

ماخ کمکی

هایـــدرولیک ما ـــیا هـــا و محـــرک هـــای هایـــدرولیکی  -دکتـــور زینکیـــوف و دیپلـــوم انجنیـــر
.1
محمد دص
عمومی هایدرولیک – ترنیلیخ – د دکتور محمد انور صابی ژباړی
.2
1.
Civil engineering hydraulics by R. E Featherstone
2.
Understanding Hydraulics by L. Hamill
3.
Гидравлика .Р.Р Чузаев 1983 Москва
4.
Справочник
По
чидравлицсскит
Расчетам
П.Г.
Кисилеев
Москва 1978
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پالن و مفردات درسی مضمون مهندسی تعمیرات1-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:

م ندسی تعمیرات 1-

اس م مون:
کود م مون:

CO-CIC-522

تعداد کریدیت:

 3کریدیت

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:

CO-CIC-106, CO-CIC-107

صن :

سوم

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
م ندســـی تعمیـــرات  1-یکـــی از م ـــامیا تنصصـــی ر ـــته انجنیـــری ســـاختمانی می ا ـــدو مفـــردات ایـــا م ـــمون از ق یـــل
مســـایل ت یـــه مســـکا درابدانســـتان حـــل مســـایل پالنـــی وحجمـــی تعمیـــرات پالنگـــ اری م ندســـی تعمیـــرات خواســـته
رســـازی کرحریـــای مســـکا ازلحـــاظ ب ـــری بـــرداری دیمـــوگرابی وحفـــظ الصـــحوی بکتورهـــای ک یعـــی

هاومجال ـــات

واقلیمـــی اپارتمـــان هـــادرتعمیرات مســـکونی تدابیرضـــدحریر ســـاختمان منفـــی گـــای هـــادرتعمیرات مســـکونی انتنـــاب
موادســـاختمانی

ـــت کرحریـــای عناصرســـاختمانی پو ـــی هـــای بـــیا منـــازب و غیـــری (مفـــردات درســـی دیـــدی ـــود) کـــالو

بــارغ التحصــیالن ایــا ر ــته را کمــک مــی نمایــد تــا در ســاحه عمــل بــه همچــو مســایل بــه ــکل مســلکی و ب تــر برخــورد
نمـــودی رای حـــل هـــای مناســـ تر و مســـلکی تـــر را بـــه پـــیی گیـــردو عـــالوی بـــر ایـــا م ندســـی تعمیـــرات همچنـــان بـــارغ
التحصــیالن ایــا ر ــته را کمــک مــی نمایــد تــا دن ــا در ســاحه عمــل از برصــت هــای بیشــتری ــدلی ب رمنــد گــردد و دن ــارا
در ســاحه وســی تــری مســلکی امــادی کــار نمایدوبــه ایــا اســای ــامل ســاختا ایــا م ــمون در نصــاب تحصــیلی ر ــته
ساختمان های صنعتی و مدنی یک امر حتمی پندا ته میشودو

اهداف دموز ی:


دموزم در مورد مسایل ت یه مسکا درابدانستان



دموزم در مورد حل مسایل پالنی وحجمی تعمیرات



دموزم در مورد پالن گ اری م ندسی تعمیرات



دموزم خواسته هاومجال ات



دموزم تدابیر ایمنی در تعمیرات



دمـــوزم ـــاخا هـــای اقتصـــادی تعمیـــرات ماننـــد مـــواد تعمیراتـــی مصـــرف کـــاروتعییا قیمـــت ســـاختمان و

رسازی

غیری
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یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)


مســـــایل کـــــوری و اهمیـــــت دن در دمـــــادی ســـــاختا انجنیـــــران ســـــاختمانی دارای معلومـــــات وســـــی تپیک
ساختا صـــنعتی کـــردن امـــور ســـاختمان تنایل و کـــاهی مصـــارف کـــ ســـاختا موعـــد ســـاختمان و بلنـــد بـــردن
کیفیـــت ســـاختمان ا و مف ـــوم و اهمیـــت بکـــاربرد عناصـــر ســـاختمانی نـــوع بابریکـــه یـــی بـــه پیمانـــه وســـی در
ســـاختمان هـــاو مســـایل ت یـــه مســـکا در ابدانســـتان و کریهـــه هـــای حـــل مناســـع دن اوماهیـــت م ندســـی و مســـایل
و مســــایل دن واســــای مردمی ملــــی و منجهــــوی م ندســــیو معلومــــات عمــــومی در بــــاری تعمیرات گــــروپ بنــــدی
تعمیـــرات از لحـــاظ نوعیـــت ب ـــری بـــرداری تـــا یر عوامـــل خـــار ی بـــا ی تعمیـــراتو مف ـــوم اساســـی سیســـت هـــای
ســــاختمانی تعمیــــرات سیســــت مــــودلی اهمیــــت متحدالشــــکل ســــاختا تپیی زیشــــا وستندردیایشــــا در
ساختمان هاو سیست اسناد نورماتیفی در ساختمان هاو



حـــل مســـایل پالنـــی و حجمـــی تعمیـــراتو پروســـه تکنـــالوژی و یـــا و یفـــوی تعمیـــرات بحیـــث اســـای حـــل مســـایل
پالنــی و حجمــی دن ــاو کــرا حــل مســایل پــالن گــ اری م ندســی تعمیــراتو ا ــاای م ــ و اساســی پــالن گــ اری
م ندســـــی تعمیــــــرات سیســــــت ســــــاختمانی در ســـــاختمان هــــــای معاصروعناصــــــر ســــــاختمانی پایــــــه
یی گادری اوکــــاتی و ب ــــایی ســــاختمان هــــاو مف ــــوم کمپوزیشــــا م ندسی اقســــام و ا ــــکاب کمپوزیشــــا(
متنـــا ر و غیـــر متنـــا ر) ریت تناســـع و مهیـــایو رنـــ

ـــکل ـــاهری و تکتونیـــک بحیـــث یـــک ـــرء م ـــ

کمپوزیشــــا م ندســــی کریهه اکمــــاب کرحریــــای تعمیرات ارزیــــابی مســــایل تننیکــــی و اقتصــــادی دن ــــاوپروژی و
محتویــــات دنومراحــــل کرحریــــای وو یفــــه مــــواد و ارقــــام اولیــــه

ــــت کرحریــــایو مشنصــــات تننیکــــی و

اقتصادی پروژی ها و


تعمیـــرات مســـکونی و عناصـــر ســـاختمانی دن ـــاو اساســـات کرحریـــای تعمیـــرات مســـکونی وکـــرح و ســـاختمان
تعمیــــرات مســــکونی در ــــرایط ابدانســــتانو ــــرایط ا تمــــاعی و دیمــــوگرابیکی

ــــت اعمــــار و انکشــــاف

ســــاختمان تعمیــــرات مســــکونی در ابدانستانوصــــنعتی ســــاختا امــــور ســــاختمانی تعمیــــرات مســــکونیو گــــروپ
بنـــدی تعمیـــرات مســـکونی از لحـــاظ تهســـیمات اماکا خواســـته هـــا ومجال ـــات ـــ ر ســـازیوخانه(مناب اپارتمان)و
ا ـــاای دنو ـــرایط و خصوصـــیات کـــرح ریـــای مســـکا از لحـــاظ ب ـــری برداری دیمـــوگرابی و حفـــظ الصـــحوی
بکتور های ک یعی و اقلیمیو
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سکشـــا هـــای مســـکونیوارت اکات عمـــودی و تشـــکل سکشـــا هـــا اقســـام گروپ نـــدی اپارتمـــان هـــا در تعمیـــرات
مســـکونی :یـــک سکشـــنه اند سکشـــنه دهلیای نوع گـــالیریو تعمیـــرات انفـــرادیو تعمیـــرات لیلیـــه هـــاو تج یـــاات
تننیکی و انجنیری تعمیرات مسکونیو تدابیر ضد حریر ساختمان منفی گای ها در تعمیرات مسکونیو



سیســـــــت هـــــــای ســـــــاختمانی تعمیـــــــراتو تـــــــا یر قـــــــوی هـــــــا بـــــــا ی عناصـــــــر ســـــــاختمانی
تعمیرات:محکمیت استواری ســـــــنتی ب ـــــــایی مناســـــــع بـــــــودن اقتصادی صـــــــنعتی ســـــــاختا امـــــــور
ساختمانیو ـــیماهای ســـاختمانی تعمیـــرات مسکونیومتحدالشـــکل

ســـاختا وایـــه هـــا و قـــدم هـــای پایـــه

هـــا و ارتفاعـــاتو عناصـــر وزن بـــردار نـــوع بابریکـــه یـــی تعمیرات مهایســـه و ارزیـــابی

مشنصـــات تننیکـــی و

اقتصادی تعمیرات قیمت مساحت مسکونی و مساحت مفیدیو


مدــازی هـــا و دیگــر اکـــاا هــای عـــا م المنفعــهء کـــه در تعمیــرات مســـکونی مــدن ر گربتـــه میشــودومف وم و اهمیـــت
سیســـت خـــدمات ا تمـــاعی و تاسیســـات خـــدمات ا تمـــاعی کـــه در کـــامپلکس ناحیـــه هـــای مســـکونی مـــد ن ـــر
گربتـــه میشـــود از ق یـــل ـــیرخوارگای ها کودکســـتان ها مکاتـــع تعلیمـــات عمـــومی موسســـات تجارتی ورکشـــاپ
هـــای تننیکـــی و غیـــریو ابجـــا ســـاختا تاسیســـات عـــا م المنفعـــه در منـــازب اوب تعمیـــرات مســـکونی و مثـــاب هـــای
حـــل مســـایل پالنـــی -حجمـــی م ندســـی و ســـاختمان تعمیـــرات مســـکونیو مشنصـــات تننیکـــی و اقتصـــادی
تاسیسات خدمات ا تماعیو



عناصرســـاختمانی تعمیـــرات مســـکونی و حـــا ت عمـــومی کرحریـــا عناصـــر ســـاختمانی و انتنـــاب مـــواد ســـاختمانی
ـــت کرحریـــای عنـــا صـــر ســـاختمانی و ارزیـــابی مشنصـــات تننیکـــی و اقتصـــادی کـــرح عناصـــر ســـاختمانی و
مصـــارف عمـــومی ومصـــارف حفـــظ ومراق ـــت موعـــد اکمـــاب ســـاختمانی مصـــرف کـــاروتعییا قیمـــت ســـاختمانو
مهایسه مشنصات تننیکی و اقتصادی وریانت های منتل و



اســای هــا وت ــداب هــا اســای هــای ک یعــی وم ــوعیو گــروپ بنــدی خــاک هــای اســای وکاراســای وت ــداب هــا از
لحـــاظ ـــکل ســـاختمانی مـــواد وامورتکنـــالوژی ســـاختمان دن ـــاوکرح ســـا ختمـــانی ت ـــداب هـــای منتلـــ النـــوع
وحفا ت ت داب هاازرکوبت ومحیط نامناسعو دیوارهای ت کوی وکرسی تعمیراتو



ســــاختمان دیوارهــــا ازعناصــــر کواــــک وســــاختمان پایــــه هــــای ــــداو و ــــای دیوارهــــای خــــار ی وداخلــــی
تعمیروعوامـــل کـــه بـــا ی دیوارهـــای تعمیـــر تا یرمیکننـــدو خواســـته و ـــارایط کـــه درمهابـــل ســـاختمان دیوارهـــا
قـــراردادی میشـــودوگروپ بنـــدی دیوارهـــا ازلحـــاظ کـــرح ســـاختمان موادوامـــور تکنـــالوژی ســـاختمان دن ـــاو تعیـــیا
و ــای ا ــاای منتلــ

دیوارهــا ازق یــل کلکــیا هــا دروازهــا پیــک ها ســرکاا هــا درزهــا نشســت وغیــری تــا یر

قوی هابا ی پایه های داگانهو استواری پایه ها حل مسایلرساختمانی پایه هاو


ســـاختمانی پو ـــی هـــای بـــیا منـــازب تعمیروبـــرم هـــای اتـــاا هـــا و یفـــه پو ـــی بـــیا منـــازب تعمیـــر وتـــا یر
بکتورهــای قــوی اــی وغیــری قــوی اــی بــا ی پو ــی بــیا منــازب تعمیــرو خواســته هایکــه درمهابــل ســاختمان پو ــی
بـــیا منـــازب تعمرقـــراردادی میشـــود و گـــروپ بنـــدی پو شـــ ای بـــیا منـــازب تعمیـــر ازلحـــاظ حـــل مســـایل
ســـاختمانی مواد وتکنـــالوژی امورســـاختمانی دن ـــاو پو ـــی هـــای گـــادری وپو ـــی هـــای بـــدون گـــادر پو ـــی
گادرهـــای اـــوبی دهنکـــانکرتی وبو دی پو ـــی هـــای یکرینت پو ـــی هـــای پاراـــه یـــی پو ـــی یـــک رینـــت و
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منتلطوبــرم هــای اتــاا هــا و خواســته هــای ســاختمانی دن گــروپ بنــدی بــرم هــای اتــاا هــا از لحــاظ مــواد و
کرح ساختمانی دن او ارزیابی مشنصات تننیکی و اقتصادی پو ی ها و برم هاو

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت 20%
های گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

به صالحیت استاد م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

مار

ی

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

دموزم در مورد مسایل ت یه مسکا درابدانستان

2

2

3

3

3

1

2

دموزم در مورد حل مسایل پالنی وحجمی تعمیرات

2

3

3

3

3

1

3

دموزم در مورد پالنگ اری م ندسی تعمیرات

2

3

3

3

3

1

2

3

3

3

3

1

1

3

3

3

1

2

3

3

3

1

4

دموزم خواسته هاو مجال ات

5

دموزم تدابیر ایمنی در تعمیرات

1

6

دمــــوزم ــــاخا هــــای اقتصــــادی تعمیــــرات ماننــــد مــــواد

1

رسازی

تعمیراتی مصربکاروتعییا قیمت ساختمان و غیری
1.67

مجموع

2.3

3

3

2.3

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

3

1

 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

م ندسی تعمیرات– پوهنمل ع دالحر وردک
م ندسی تعمیرات تألیفات پوهنواب سلیمان عثماننیل

ماخ کمکی
.1

)by Marc Kushner -The Future of Architecture in 100 Buildings (TED Books

.2
.3

by Francis D. K. Ching Architecture: Form, Space, and Order 3rd Edition
House: Historic & Modern Architecture Combined Hardcover
– March 14, 2017- by Marc Kristal

پالن و مفردات درسی مضمون ماشین های ساختمانی
لیسانس

مهج تحصیلی:
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پوهنتون:
پوهنحوی:

وووووووووو
ساختمانی

دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:

ساختمان ای صنعتی و مدنی
ما یا های ساختمانی
CO-CIC-524
 2کریدیت
تنصصی
ندارد
سوم
اوب

رح منتصر م مون
ما ـــیا هـــای ســـاختمانی یکـــی از م ـــامیا تنصصـــی ر ـــته انجنیـــری ســـاختمانی می ا ـــدو اـــون امـــروزی در ا ـــرای
تمــامی پــروژی هــای ســاختمانی ما ــیا هــای منتلــ ســ ی می ا ــد بــه ایــا اســای ــناخت و اگــاهی از ایــا ما ــیا هــا
بــرای اســتفادی مــ رتر دن ــا یــک امــر زمــی پندا ــته میشــودو دمــوزم مفــردات ایــا م ــمون از ق یــل ما ــیا د ت خــاک
بـــرداری حفـــاری وزن بـــرداری انتهـــاب مـــواد هموارکـــاری تپـــک کـــاری کانکریـــت ســـازی و کانکریـــت ریـــای اســـفالت
ســازی و اســفالت ریــای و غیــری (مفــردات درســی ایــا م ــمون دیــدی ــود) بــارغ التحصــیالن ایــا ر ــته را قــادر میســازد
تـــا بـــا درن ردا ـــت مســـایل محیجـــی دسترســـی بـــه ســـاحه مـــالی و زمـــان معینـــه ما ـــیا هـــای ســـاختمانی بـــرای انجـــام
بعالیـــت هـــای معینـــه بـــه و ـــه مـــ ر دن ب ـــری بـــرداری نمایـــدو ایـــا م ـــمون انجنیـــران را قـــادر میســـازد تـــا پـــروژی هـــای
ســاختمانی از لحــاظ کــاربرد ما ــیا ری بــه و ــه احســا دن مــدیریت نمایــدو بــه ایــا اســای ــامل ســاختا ایــا م ــمون
در نصاب تحصیلی ر ته ساختمان ای صنعتی و مدنی یک امر حتمی پندا ته میشودو

اهداف دموز ی:


دموزم در مورد ما یا د ت خاک برداری و کندنکاری



دموز درموردما یا د ت حفاری



دموز درموردما یا د ت هموار کاری و تپک کاری



دموز درموردما یا د ت انتهاب مواد



دموز درموردما یا د ت وزن برداری



دموز درموردما یا د ت کانکریت و اسفالت سازی و کانکریت و اسفالت ریای

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری
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بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :مواد خاکی


مهدمه



مواد عملیات خاکی



خوا



ابعاد مربوی به تدییر حج خاک ها

مربوی به تدییر حج خاک ها

بصل دوم :ما یا د ت خاک برداری حفاری


مهدمه



کالمشل( ر هیل خاک ردار)
 oانتناب بیلچه
 oتعییا حج کار کالمشل



اسکواتر با بیلچه راسته
- oمانور اکسکواتور با بیلچه راسته
 oتنمیا حج کار اسکواتور با بیلچه راسته





دراکالیا
 oاستفادی از دراکالیا
 oتنمیا اندازی دراکالیا
اکسکواتور با بیلچه معکوی هایدرولیکی
 oاستفادی از اکسکواتور با بیلچه معکوی
 oتعییا اندازی کار اکسکواتور با بیلچه معکوی
- oسازماندهی و اداری تولیت
 oم کوب
 oم کوب های انجا دار
 oاستفادی از م کوب

بصل سوم :انواع لودر ها



مهدمه
ربیت بیلچه
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بار مجاز در حیا عملیات
 oموارد استعماب لودر
 oانتناب لودر
لودر تایر دار
o
o
o
o
o

تنمیا اندازی کار لودر به قاعدی 9000
تعییا اندازی کار و سکل لودر
انتناب و محاس ه پارامتر های لودر تایردار
حج نومینالی بیلچه اساسی
وزن مکمل ب ری برداری لودر ها



لودر زنجیری
 oتعییا اندازی کار لودر زنجیر دار



مهدمه
 oکامیون و تریلر
 oمیاان بار کامیون و واگا

 سایر انواع حفاری و لودر ها
 oلودر با تسمه نهاله
 oما یا های روب
بصل ا ارم :حمل و نهل مواد حفاری



تعییا باربری مورد ضرورت
 oسیکل حمل مواد
 oمحاس ه زمان بارگیری
 oمحاس ه تعداد اتوموبیل های باربل

بصل پنج :تراکتور و بولدوزر


مهدمه
o
o
o
o



تعییا سرعت تراکتور
 oمهاومت در مهابل حرکت
 oمهاومت یع

تراکتور ارابه زنجیری
تراکتور های تایر دار
انواع تیده ها و ملحهات تراکتور
ملحهات دیگر

بصل ش  :انواع اسکریپر


مهدمه
 oانواع اسکریپر
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o
o
o
o

تیده های برندیتولید کار اسکریپر
بارگیری با استفادی از تراکتور کمکی
تعداد تراکتور های کمکی زم

بصل هفت  :ما یا های متراک سازی


دانسیته مورد نیاز و اندازی رکوبت مناسع



انواع ما یا د ت تراک



غلجک پااه بری



-غلجک های



-غلجک های لرزندی



غلجک های با ارابه بو دی صاف



غلجک های پنوماتیک



غلجک های دارای صفحات بو دی

که ای

7.3و انتناب و استفادی از ما یا د ت



غلجک های تایردار تیریلری
ما یا های متراک سازی ضربه ای

بصل هشت  :گریدر


مشنصات گریدر



عملیات با گریدر



حمل مواد به کنار ادی



یع بندی های دقیر



کندن وی



وسیست اداری اتو گریدر



صن بندی اتو گریدر ها

بصل ن



 :حفاری صنری ها
برمه نمودن سوراخ در صنری ها



انفجار



مشنصات سنگ ا

بصل ده  :وسایل و ما یا د ت کاری کانکریت
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منلوی کنندی ها ( میکسر ها )



کانکریت ریای در بردمدگی های کنار ادی و پیادی رو ها



لرزاندن بتون



بنیشن ( صاف کاری)



نهای ضعی

کانکریت

بصل یازده  :ما یا های اسفالت کاری


مصالحه ساختمانی



مادی اسپندی



انواع رویه اسفالتی



ما یا های قیر پا ی



ما یا های مورد ضرورت مراحل اساسی ساختمان



پنی کردن منلوی اسفالت



غلجک ها یا لنگر ها



ساختمان لنگر ها



انتناب و محاس ه پارامتر های اساسی



کارخانجات اسفالت سازی

بصل دوازده  :ما یا های بلند کنندی بار


پارامتر های اساسی و اخا های منصوصه ما یا های بلند کنندی بار



محرک و تولید کنندی قوی ما یا های بلند کنندی



کرن ها و انواع دن ا



اسای محاس ه مینانیای حرکت کرن ها



ا اای عمدی ما یا های بلند کنندی ساختمانی



ارخ های با بر



برک تسمه ی با مینانیام حرکت دورانی

بصل سیاده  :اقتصاد ما یا د ت ساختمانی


مصارف تملک ما یا د ت



سرمایه گ اری اولیه بیمه و مالیات

بصل ا ارده  :نگ داری و مراق ت تایر و مس له امینی در ما یا د ت


مراق ت های دایمی برای لوگیری از خراب دن ما یا ها



ا رای خدمات تننیکی و ترمی ما یا ا ت



عمر بعالیت تایر ما ید



ایمنی کار
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نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت 20%
های گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

به صالحیت استاد م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

مار

ی

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از

پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از

زمان تعییا دی

از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت

استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با

مربوکه

ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

دموزم در مورد ما یا ا ت خاک برداری و کندنکاری

1

2

3

3

3

2

2

دموز درموردما ینا تحفاری

1

2

3

3

3

2

3

دموز درموردما ینا ت هموار کاری و تپک کاری

1

2

3

3

3

2

4

دموز درموردما ینا ت انتهاب مواد

1

2

3

3

3

2

5

دموز درموردما ینا ت وزن برداری

1

2

3

3

3

2

6

دموز درموردما ــــینا ت کانکریــــت و اســــفالت ســــازی و کانکریــــت

1

2

3

3

3

2

و اسفالت ریای
مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

2

1

3

3

3

2

2.3
 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی
ماخ کمکی

.1
.1
.2
.3
.4

Construction Machines by Chris Oxlade
)Book (The Ultimate Book of
Hardcover – September 2, 2014
Construction
Machinery
&
Industrial
Equipment
)by Norm Swinford (Crestline
Heavy Equipment: The World's Largest Machinery by John Carroll
by John Tipler Heavy Equipment Hardcover – March 1, 2000
Site

پالن و مفردات درسی مضمون برق رسانی
لیسانس

مهج تحصیلی:

وووووووووو

پوهنتون:
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پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

برا رسانی

کود م مون:

CO-CIC-526

تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:

CO-CI-309

صن :

سوم

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
بـــرا رســـانی یکـــی ازم ـــامیا تنصصـــی ر ـــته انجنیـــری ســـاختمانی می ا ـــدو دمـــوزم مفـــردات ایـــا م ـــمون کـــه ـــامل
مفــاهی اساســی بــرا موادولــوازم الکتریکـــی ســاختمان اصــوب کراحــی بــرا تعمیـــرات سیســت هــای رو ــنایی تعمیـــرات
و غیـــری (مفـــردات درســـی دیـــدی ـــود) می ا ـــد بـــارغ التحصـــیالن ایـــا ر ـــته را قادرمیســـازد تـــا منحیـــث م ـــارت هـــای
مســـلکی کمکـــی ازدن درت یـــه وتفسیرنهشـــه هـــای بـــرا رســـانی تعمیـــرات اســـتفادی نمایـــدو ایـــا م ـــمون همچنـــان بـــارغ
التحصـــیالن ایـــا ر ـــته را کمـــک مینمایـــدتا دن ـــا درســـاحه عمـــل ازبرصـــت هـــای بیشـــتر ی ـــدلی ب رمندگردیـــدی ســـاحه
کـــاری خـــود را وســـعت دهـــدو بـــه ایـــا اســـای ـــامل ســـاختا ایـــا م ـــمون درنصـــاب تحصـــیلی ر ـــته ســـاختمان هـــای
صنعتی ومدنی یک امر زمی پندا ته میشودو

اهداف دموز ی:


دموزم مفاهی اساسی برا



دموزم مواد ولوازم الکتریکی ساختمان



دموزم اصوب کراحی برا تعمیرات



دموزم سیست های رو نایی تعمیرات

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :تیوری برا


هدف از م مون



تیوری برا



ریانات برقی و انواع دن



کانتکتور ها و عایر ها



واحدات برقی



رابجه بیا مهناکیس و ریان برقی



ریان مستهی و متناوب



ربجه بیا ریان و ولتاژ



امپدنس و بکتور های برقی



هاینه انرژی الکتریکی و برقی

بصل دوم  :مواد و لوازم الکتریکی ساختمان


مهررات عمومی



تولید و انتهاب برا



تج یاات برقی ساختمان (پنل بورد سویج ورد ترانسفارمر وغیری)



بیوزو قج کنندی ریان برا



لوازم برقی داخل ساختمان



انواع هادی برا



انواع کاندیوت ها و ریسوی ها



میتر های برقی



انواع درت ها



لوازم محاب وی برقی

ت ب ری برداری (ساکت سویج ووو)

بصل سوم  :اصوب کراحی برا تعمیرات


عمومیات



کود و استندرد های برقی

268

صن سوم :سمستر پنج


نهشه های کاری برا ساختمان



سیست های ولتاژ در ساختمان



سیست برا ساختمان ا



محاس ه ودیاایا تج یاات برقی داخل تعمیرات



مثاب عملی کراحی سیست برقی ساختمان

بصل ا ارم :سیست های رو نایی تعمیرات


عمومیات



انواع سیست های رو ناای



رن



مشنصات رو ناای مصنوعی



مناب رو ناای مصنوعی



ا کاب سیست های رو ناای



نصع مپ ها



توزی

مع ها



اصوب کراحی مپ ها



سیست کنتروب مپ ها

های منتل در سیست رو ناای

بصل پنج  :سیست ارت اکات عایر صدا و سیست لفت در تعمیرات


نردی حفا تی موقت



ساختار سیست ارت اکات یا تل کمیونیکشا در تعمیرات



توزی سیست ارت اکات



سیست عایر صدا در تعمیرات



کراحی سیست صدا در تعمیرات



سیست برا لفت



سیست زینه برقی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو
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بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

به صالحیت استاد م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

اری

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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1

1

3

3

2

1

1

1

3

3

2

1

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

1

2

دموزم مفاهیماساسی را
دمـــــوزم مـــــواد و لـــــوازم الکتریـــــک

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری
5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

ساختمان
3

دموز اصولجراحی رقتعمیرات

4

دموزم سیســــــــــتم ای رو ــــــــــنایی
تعمیرات
مجموع

1

1

3

3

2

1

1

1

3

3

2

1

1

1

3

3

2

1

1.8

اوسط عمومی
 =3اع میترینا تراک

 =2ا تراکمتوسط

 =1کمترینا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی
ماخ کمکی

1.
Mechanical
And Electrical
Systems In
Architecture, Engineering,
And Construction, 2010 By Joseph B. Wujek And Frank R. Dagostino
1. Residential, Commercial and Industrial Electrical Systems
: Network
& Installation by Hemant Joshi
2. Electric Power Distribution by A. S. Pabla
3. Switch-Mode
Power
Supplies,
Second
Edition:
SPICE
Simulations
and Practical Designs 2nd Edition, Kindle Edition by Christophe P.
Basso

پالن و مفردات درسی مضمون هایدرولوجی
لیسانس

مهج تحصیلی:
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پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

هایدرولو ی

کود م مون:

CO-CIC-525

تعداد کریدیت:

 2کریدیت

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:

CO-CIC-309

صن :

سوم

سمستر:

اوب

رح منتصر م مون
هایــدرولو ی یکــی ازم ــامیا تنصصــی ر ــته انجنیــری ســاختمانی می ا ــدو دمــوزم مفــردات ایــا م ــمون کــه

ــامل

مفـــاهی اساســـی هایـــدرولو ی تـــابی خور ـــید نـــاو ت ـــوی ت نیـــر اقلـــی زی کشـــی و درینـــاژ ســـاحات دب هـــای زیـــر
زمینــی وغیــری (مفــردات درســی دیــدی ــود) می ا ــد بــارغ التحصــیالن ایــا ر ــته راقادرمیســازد تــا منحیــث م ــارت هــای
مســلکی کمکــی ازدن در برخــورد بــا مــوارد مشــابه در ســاحه عمــل اســتفادی نمایــدو اــون ایــا م ــمون تــا انــدازی بــا ک عیــت
و محــیط زیســت مــرت ط می ا ــد از اینــرو ایــا م ــمون همچنــان بــارغ التحصــیالن ایــا ر ــته را کمــک مینمایــدتا دن ــا
درســـاحه عمـــل ازبرصـــت هـــای بیشـــتری ـــدلی ب ـــری مندگردیـــدی ســـاحه کـــاری خـــود را وســـعت دهـــدو بـــه ایـــا اســـای
امل ساختا ایا م مون درنصاب تحصیلی ر ته ساختمان های صنعتی ومدنی یک امر زمی پندا ته میشودو

اهداف دموز ی:


دموزم مفاهی هایدرولو ی



دموزم در مورد اتموسفیر و خصوصیات و تابی خور ید



دموزم در مورد پاییا دمدن وض



دموزم در مورد اقلی



دموزم در مورد دب ای زیر زمینی



دموزم محاس ه مهدار دب باران برای کراحی زی کشی و دریناژ

وی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ت رح دری دید و م احث ن ری

ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
272
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کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :تعاری


ارخه هایدرولوژی



مو ودیت دب درکری زمیا



توازن هایدرولوژیکی



تارینچه عل هایدرولوژی



بیالنس دب درابدانستان



هایدرولوژی درکاناب های م ندسی



واحداندازی گیری درهایدرولوژی



مسایل عملی

بصل دوم :اتموسفیر وخصوصیات دن


مهدمه



وزمیا



ترکیع هوا



ارتفاع وساختار و



عناصرهوا ناسی



حرارت هوا



بادوبشارهوا



رکوبت هوا



مسایل عملی

بصل سوم :تابی خور یدی


مهدمه



انتهاب انرژی



ضعی



توازن تابی درسجد زمیا



حرکت کری زمیا وتدییرات تابی



مسایل عملی

دن تابی دراتموسفیر

بصل ا ارم :تودی ها و

ه های هوا
273

صن سوم :سمستر پنج


تودی های هوا



منشاونوع تودی های هوا



حرکت تودی های هوا




ه های هوا
خصوصیات

ه های هوا



انواع



ارخند بادهای محلی



تودی های هوا درابدانستان



مسایل عملی

ه های هوا

بصل پنج  :بارم وناو ت وی


کلیات



برایندبارم



اگونگی تشکیل قجرات باران



کل های منتل بارم



الگوهای منتل بارم



تدییرات بارندی گی



اندازی گیری ناو ت وی



باران سنجی



برف سنجی



محل نصع باران سنج ها



تعداد باران سنج ها در که باران سنجی



مشنصات بارم



تنمیا بارندگی درسجد یک منجهه



روابط بیا خصوصیات بارندگی



رابجه بیا دت ومدت بارم



رابجه بیا مهدار مساحت ومدت بارندگی



حداکثربارم محتمل



باران کرح



مسایل عملی

بصل ش  :ت نیر
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کلیات



برایندت نیر



ت نیرازسجد دزاد دب



روم بیالنس دب



روم تشت ت نیر



معادله های تجربی



ت نیرازسجد برف



ت نیراز سجوح مرکوب خاک وگیای



ت نیر-تعرا واقعی



ت نیر-تعرا پتانسیل



ت نیر-تعرا گیای مر



ضریع گیاهی



مسایل عملی

بصل هفت  :هایدرولوژی واقلی


اقلی



بورموب ها وضرایع اقلیمی



گراف های اقلیمی



خشک سالی



هایدرولوژی وتدییراقلی



مسایل عملی

ناسی

بصل هشت  :هایدرولوژی دب ای زیرزمینی


تنلنل ودبدهی



وضعیت دب در یه های دبدار



ضریع انتهاب



ضریع ذخیری



ضریع نشست



نشست زمیا



قانون دارسی



مسایل عملی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
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پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

1

دموزم مفاهی ها یدرولو ی

1

3

3

2

2

1

2

دموز در مورد اتموسفیر و خصوصیات و تابی خور ید

1

3

3

2

2

1

3

دموز در مورد ناو ت وی

1

3

3

2

2

1

4

دموزم در مورد اقلی

1

3

3

2

2

1

5

دموزم در مورد دب ای زیر زمینی

1

3

3

2

2

1

6

دمـــوزم محاســـ ه مهـــدار دب بــــاران بـــرای کراحـــی زی کشــــی و

1

3

3

2

2

1

ماری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون

دریناژ
مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

1

3

2

3

2

1

2.0
 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

.1

Engineering Hydrology By K Subramanya

ماخ کمکی

.1
.2

Engineering Hydrology By GOYAL, MANISH KUMAR
C.W.Applied
hydrogeology,
Memil
pub.co.columus
ohio, 1982
R.Htdrology and hydraulic systems. Prentice Hall,
New Jersy, 1989
Engineering Hydrology By K Subramanya

.3
.4
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پوهنتون:
پوهنحوی:

وووووووووو
ساختمانی

دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:

ساختمان ای صنعتی و مدنی
اقتصاد انجینری
CO-CIC-634
 2کریدیت تیوری وعملی
تنصصی
ندارد
سوم
ش

رح منتصر م مون
ا ـــنایی محصـــالن بـــا اساســـات علـــ اقتصـــاد انجنیـــری و اســـتفادی مـــو ر از روم هـــا و تکنیـــک هـــای اقتصـــاد انجنیـــری در
سازماندهی تولیدی و سرمایه گ اری امور ساختمانیو
اهداف دموز ی:


د نایی محصالن با عل اقتصاد انجینری



د نایی با مفاهی قیمت و کرح مودب های اقتصادی



د نایی با اساسات محاس ه و بردورد



دموزم تکنیک های اقتصاد انجینری



کسع م ارت در ارت ای به مهایسه و انتناب گاینه ها

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بینمحصالن



ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت رح دری دید و م احث ن ری

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :د نایی با عل اقتصاد انجنیری
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معربی



اصوب و اساسات اقتصاد انجنیری



رابجه اقتصاد انجنیری با مراحل دیاایا پروژی



استفادی از برنامه اکسل در تحلیل های اقتصاد انجنیری



تمرینات



نتیجه گیری

بصل دوم :مفاهی قیمت و کرح مودب های اقتصادی


اصجالحات قیمت



محیط عمومی اقتصادی



ب ینه سازی دیاایا با در ن ردا ت قیمت



مجالعه اقتصاد بعلی



مجالعه موردی -بررسی اقتصادی اراغ های رو ا در ریان روز



تمرینات



نتیجه گیری



ضمیمه ال  -اساسات حسابداری

بصل سوم :روم های بردورد


معربی



رویکرد ترکی ی



مودب های بردورد



بردورد پارامتری



مجالعه موردی -تولید دوباری کمپیوتر ها



مودب الکترونیکی برنامه اکسل -منحنی یادگیری



تمرینات



نتیجه گیری

بصل ا ارم :ارزم زمانی پوب


معربی



مفاد سادی



مفاد مرکع



اصل تعادب



رس پروسه مالی



ارزم بعلی و ارزم دیندی در یک پروسه مالی



پرداخت های یکنواخت سالیانه و ارزم بعلی و دیندی دن
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خالصه بورموب های مفاد و رابجه دن با همدیگر



سلسله پرداخت های یکنواخت سا نه



محاس ه تعادب با در ن ردا ت حالت های منتل مفاد



یع یکنواخت



سلسله هندسی در یک پروسه مالی



نرخ مفاد متدییر ن ر به زمان



نرخ های اسمی و مو ر



دوری های مرکع دن بیشتر از یک ار در ساب



مرکع دن پیوسته



مجالعه موردی -مف وم تعادب اقتصادی



تمرینات



نتیجه گیری

بصل پنج  :بررسی یک پروژی واحد


معربی



تعییا حد اقل نرخ



روم ارزم بعلی



روم ارزم دیندی



روم یکنواخت سالیانه



روم نرخ بازگشت سرمایه داخلی



روم نرخ بازگشت سرمایه خار ی



روم دوری بازگشت سرمایه



مجالعه موردی -پشن اد سرمایه گ اری



استفادی از برنامه اکسل برای محاس ه دوری بازگشت سرمایه



تمرینات



نتیجه گیری



ضمیمه ال  :5-مشکالت در محاس ه اندیا نرخ بازگشت سرمایه با روم IRR

ب کنندی سرمایه

ت ب ود مو ریت پروسه

بصل ش  :مهایسه و انتناب گاینه ها


معربی



مفاهی مهایسه گاینه ها
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دوری (مدت) تحلیل



عمر مفید مساوی به مدت تحلیل



عمر مفید غیرمساوی به مدت تحلیل



سرمایه گ اری نصی



مجالعه موردی -کمپنی دیسکری نید و ری



نتایج ارزیابی بعدی



ارزیابی بعدی پروژی با رویکرد برنامه اکسیل



تمرینات



نتیجه گیری

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
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کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

283

از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع

انکشاف پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و

مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

بودیجه و زمان تعییا دی
4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از

ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت
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3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و

اوسط عمومی

با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

اباارهای مربوکه
2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل

نتایج متوقعه م مون

2.5
 =1کمتریا ا تراک

ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د ــــنایی محصــــالن بــــا علــــ اقتصــــاد
انجینری

2

1

2

3

3

3

2

د ــنایی بــا مفــاهی قیمــت و کــرح مــودب
های اقتصادی

3

2

2

3

3

2

3

د نایی با اساسات محاس ه و بردورد

2

2

3

2

3

3

4

دموزم تکنیک های اقتصاد انجینری

3

3

2

3

2

2

5

کســـع م ـــارت در ارت ـــای بـــه مهایســـه و
انتناب گاینه ها

3

2

2

3

3

3

2.6

2

2.2

2.8

2.8

2.6
مجموع

1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر

ماری

صن سوم :سمستر ش

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

 سمستر ش:صن سوم
مناب یا مآخ

) تــــالی ویلیــــام ـــــیEngineering
William

G.

((

Economy( اقتصــــاد انجنیــــری

ماخ اساسی

ســـــولیوان ایلـــــیا ام ویکـــــس و پاتریـــــک کولینـــــ

16  ویــــراییSullivan Elin

M.

Wicks C.

Patrick Koelling

) دیا ت متحدی امریکاPearson(  پیرسا: نا ر2016 ام ساب
1.
2.
3.

4.

Ilka Ruby, Andreas Ruby, et al (214), The Economy of
Sustainable Construction Hardcover, Ruby Press
Engineering Economy by Leland Blank and Anthony
Tarquin
Engineering Economy (Mcgraw-Hill Series in Industrial
Engineering and Management Science) 4th Edition by
Leland T. Blank (Author), Anthony J. Tarquin (Author)
Engineering
Economy,
Seventh
Edition
by
Leland
Blank ,
P.
E.
Texas A & M University
American
University of Sharjah, United Arab Emirates
Anthony
Tarquin , P. E. University of Texas at El Paso
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ماخد کمکی
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پالن و مفردات درسی مضمون ثقافت اسالمی6-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
هابت اسالمی6-

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

CO-CIC-601
 2کریدیت تیوری
پوهنتون موب
ندارد
سوم
ش

سمستر:
رح منتصر م مون

اســالمی بعنــوان اینکــه اســالم دیــا مترقــی پیشــربته ــام

دانســتا تمــدن وبرهنــ

ــامل وکامــل درهمــه عرصــه هــا ی

حیـــات بـــودی وبرنامـــه زنـــدگی بـــرای انســـان اســـت وتمـــام نیازمنـــدی هـــای مـــادی ومعنـــوی انســـان را درن رگربتـــه وبـــه
مرورزمـــان وگـــ

ـــت اعصـــارکارایی خـــود را ازدســـت نمـــی دهـــد وتاروزقیامـــت برنامـــه بـــرای انســـان اســـت ووهمگـــام بـــا

تجوروپیشـــربت انســـان را ره ـــری میکنـــد باعهـــع مانـــدگی منـــال عامـــل بیـــداری اروپـــا ونهـــی اساســـی درتمـــدن معاصـــر
دارد و
اهداف دموز ی:


د نایی با برهن



تا یر تمدن اسالمی درساختارامت ا و وام

و تمدن اسالمی



راهای انتهاب برهن



تأ یرتمدن اسالمی درتمدن غربی

وتمدن اسالمی وستایی غربی ها ازدن

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بینمحصالن



ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت رح دری دید و م احث ن ری
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب


بنیادهای مف ومی وزمینه تارینی
 oتعاری برهن

وتمدن

 oارت ای تمدن بابرهن
 oعوامل م ر در زایی واعتالی تمدن ها
 oعوامل وعلل زواب وانحجای تمدن ها
 oخالصه ازتاریخ وبرهن

اسالم ازعصردعوت تادوری بتوح

بصل دوم


مناب وپشتوانه های تمدن اسالمی
ال  :اصل کلی عل ودانی کل ی
ب :اصل تفکر درمنلوقات
ج :اصل تکری انسان از انع خداوند
د :اصل مساوات وبرابری انسان ا
ی  :دیگرپ یری واصل ناخت دیگران

بصل سوم:


ن ه های منتل تمدن اسالمی وتأ یرات دن درساختارامت ا و وام
ال  :درمیدان عهیدی ودیا
ب :درمیدان علوم منتل
ال  :دربلسفه
ب :درتاریخ
ج :در درابیا
د :دربلک ونجوم
ی :درهندسه
و :درریاضیات

287

صن سوم :سمستر ش
ز :در بایک
ح :درکیمیا و یمی
ی:درصنای
ی :درکشاورزی
ک :درکع


فاخانه های اسالمی




فاخانه های

امی ها

دارالمجانیا



فاخانه های ن امی



فاخانه های زندان



دارا یتام ها



فاخانه های سیار



ایستگای های امداد



فاخانه های عمومی
ب :درادویه سازی
چ :درعرصه زبان وادب

بصل ا ارم:


راهای انتهاب برهن

وتمدن اسالمی وستایی غربی ها ازدن

ال  :اوضاع عمومی اروپا درقرون وسجی
ب :رای های انتهاب تمدن اسالمی به غرب
ج :گواهی دانشمندان منص وحر وی غربی درموردع مت تمدن اسالمی
بصل پنج :


عامل "انسانی " درتمدن اسالمی



روم اسالم دراصالح برد و امعه
اوب  :تربیت ضمیر ونفس درونی
دوم :استهامت واستواری بر ریعت

288

صن سوم :سمستر ش
بصل ش  :تأ یرتمدن اسالمی درتمدن غربی:


تأ یرعلوم عهلی بلسفه اسالمی وعلوم ال ی درتمدن غرب



تأ یرکع اسالمی درتمدن غرب



تأ یر ریاضیات اسالمی درتمدن غرب



تأ یردانی ستاری ناسی درتمدن غرب و



تأ یر درابیای اسالمی درتمدن غرب و



هنرهای اسالمی ونفوذدن درغرب و



نفوذ وتأ یرمعماری اسالمی درمعماری اروپاو

بصل هفت  :علل بیرونی ودرونی تمدن اسالمی و


علل درونی
 oاست داد
 oتعری است داد
 oمنشأ است داد درکشورهای اسالمی
 oپیامدهای است داد
 oاست داد در وام اسالمی
 oدنیا گراای تحجرودور دن ازاسالمی راستیاو



دنیاگراای و



تحجرو






ریان های عهلی وعهل گریای و
علل بیرونیو
نگ ای صلی ی
ورمدالن



حمله مدالن وپیامدهای دن



حمله مدالن به

ان اسالم



پیشروی مدالن



انشینان انگیاوادامه یورم به

ان اسالم



پایان پیشروی مدالن وتشکیل دولت ایلنانی و



بررسی وض برهنگی وتمدنی اسالمی در دوری مدالن



سهوی اندلس:
 oاندلس هنگام بتد مسلمانان
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 oبتد اندلس به دست مسلمانان
 oتأ ریخ سیاسی اندلس دردوران حکومت اسالمی
 oمرور بر وضعیت برهنگی وعلمی اندلس
 oعلل سهوی اندلس به دست مسیحیان
 oنتیحه گیری
بصل هشت  :علل متأخر رکودبرهن

وتمدن اسالمیو



استعمار ک نه ونو



استعمارک نه



مف وم وتارینچه استعمار



علل پیدایی استعمار



استعماردردسیا



استعماردر را میانه وخلیج باری



استعمارنو



رکت های اندملیتی



ن ادهای مالی بیا المللی



انی دن وپیامدهای دن



تا



توضید بع ی اصجالحات:



تنصیر



ت شیر



مسیحیت



نصرانیت



استشراا ( را ناسی)



وسایل دعوت به مسیحیت

برهنگی ووسایل ایا ت ا

و

بصل ن  :ا یداری اسالمی در ان اسالم


دیا تمدن اسالمی به اهداف خودرسیدی است؟

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری
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ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع

انکشاف پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و

مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

بودیجه و زمان تعییا دی
4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از

ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت
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3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و

 =2ا تراک متوسط

با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

اوسط عمومی

اباارهای مربوکه
2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل

4

تأ یرتمدن اسالمی درتمدن غربی

ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم

3

راهـــای انتهـــاب برهنـــ
وستایی غربی ها ازدن

1.5
 =1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک

3

1

1.25

1.25

1.25

1
مجموع

3

1

2

2

1

1

وتمـــدن اســـالمی

3

1

1

1

1

1
2

تــــا یر تمــــدن اســــالمی درســــاختارامت ا
و وام

3

1

1

1

2

1
1

3

1

1

1

1

1

د نایی با برهن

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

و تمدن اسالمی

1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر

نتایج متوقعه م مون
ماری

صن سوم :سمستر ش

نتایج متوقعه ر ته

مناب یا مآخ

ماخ اساسی

در ریان سمستر مشنا میشود

ماخد کمکی

در ریان سمستر مشنا میشود
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پالن و مفردات درسی مضمون تکنالوژی ساختمانی
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
تکنالوژی ساختمان
CO-CIC-641
 3کریدیت تیوری
تنصصی
ندارد
سوم
ش

سمستر:
رح منتصر م مون

تج یـــر پـــروژی هـــای ســـاختمانی بـــا کمیـــت و کیفیـــت زمـــه در محـــدودی زمـــانی تعیـــیا ـــدی دن یکـــی از خواســـته هـــای
م ـــ انجینـــری محســـوب میگـــرددو م ـــمون تکنـــالوژی ســـاختمان کمـــک مـــی نمایـــد تـــا محصـــالن بـــا روم هـــای برنامـــه
ریای د نا دی و از تکنالوژی و ما یا د ت ساختمانی استفادی ب ینه نمایدو
اهداف دموز ی:


دموزم دساسات تکنالوژی تولید ساختمان



دموزم در مورد ا رای کار های زمینی



دموزم در مورد ا اای ساختمانی از ق یل ت داب ها دیوارها و غیری



دموزم در مورد قالع بندی



دموزم در مورد سیخ بندی



دموزم در مورد کانکریت ریای عایر سازی یشه انی و غیری بعالیت های اختتامیه

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بینمحصالن



ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت رح دری دید و م احث ن ری
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)

بصل اوب :اساسات تکنالوژی ساختمان
 مسایل عمومی
 نورماتیای کردن
 کرا تولید ساختمان
 کارکنان ساختمانی
بصل دوم :ا رای کار های زمینی


ناسایی زمیا برای روع عملیات ساختمانی

 محل مناسع برای اعمار ساختمان
 پیادی کردن نهشه و هدف دن
 oبازدید زمیا و ریشه کنی
 oنحوی عملیات کندن کاری
 oرو ای پایداری کندن کاری ا
 نوع زمیا از ن ر ساختمان سازی
 دمادی گی برای ا رای کار های زمینی
 تدابیر ساختمانی بناکر دور ساختا دب های سجحی
 دبرو ها و پاییا دوردن دب های سجحی و تحت ا رضی
 تحکیمات مصنوعی خاک ا
 کارهای مربوی به تهسیمات یودیایکی
 تعییا احجام کار های زمینی
 عملیات کار های زمینی با ما یا
 ا رای کار های زمینی در رایط زمستان
 نرم کردن خاک
 مهررات مصونیت کار در ا رای کار های زمینی
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بصل سوم :ت داب ها


انواع ت داب از ن ر مصالد مصربی



انواع ت داب از ن ر سیست ساخت



ت داب کنی و خاک برداری



خاک برداری

بصل ا ارم :دیوار ها


مهدمه



تهسی بندی دیوارها



بابت های اساسی خشت ها



دیوار پیی ساخته)پانل سه بعدی(



پانل ای دیواری باربر وغیر باربر



دیوار های کانکریتی



اعمار دیوار از بلوک های کانکریتی



اعمار دیوار توسط گچ

بصل پنج  :دیوار ها از ن ر سیست موقعیت کاربردی ساختمان ها


دیوار کرسی



دیوار خار ی



دیوار تهسی کنندی



دیوار های بار بردار



دیوار زیر زمینی

بصل ش :کارهای قالع بندی


تعری قالع بندی



انواع مواد برای قالع ها



انواع قالع ها



دسته بندی قال ا



باز کردن قالع



هدایات عمومی را

به تولید و پ یرم کار های قالع بندی

بصل هفت  :کار های سین ندی
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بریدن و خ کردن سیخ



در ه بندی سیخ ها



انواع سیخ ها



نوع ومشنصات سیخ های مصربی در کانکریت



انتهاب ونصع کردن سیخ ها



سیخ بندی عناصر متشنج ق لی



اتصاب کردن سیخ ها

بصل هشت  :کارهای کانکریت و دهنکانکریت

 مسایل عمومی
 کار های کانکریت ریای
 انتهاب منلوی کانکریت
 رینتا منلوی کانکریت
 متراک نمودن منلوی کانکریت
 کرا اختصاصی کانکریت ریای عناصر
 اعمار عناصر کانکریتی و دهنکانکریتی در رایط زمستان
 استعماب مواد عالوی گی کیمیاوی
 ماخ
 دروی عملی داخل صن
پروژی صنفی
محاس ه احجام کار های زمینی( احجام خاک کندنکاری و پرکاری)
ترتیع محاس ه:
 -1دریابت نشانه های سیای
 -2دریابت نشانه متوسط
 -3تصحید نشانه متوسط
 -4دریابت نشانه سرخ
 -5دریابت نشانه های کاری
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 -6تعییا موقعیت خط صفری
 -7ترتیع دوب محاس ه احجام کندنکاری و پرکاری
 -8ترتیع بیالنس احجام کندنکاری
 -9محاس ه و تعییا باصله انتهاب خاک از بنی های کندنکاری به محالت پرکاری
اهمیت عایر کاری در ساختمان
 عایر اگونه ارزیابی می وند
 اه ای های باید عایر کاری وند
 انواع عایر کاری
 انواع مواد به حیث عایر کاری
 اند راهنمایی کلی برای نصع عایه ا
کار های یشه انی
 استفادی یشه ها در کلکیا ها
 مواد و مصالد
 انواع یشه های ساختمانی


یشه و عایر صوتی

 سایر انواع یشه
کارهای پلستر کاری

 خصوصیات عمدی پلستر کاری
 ک هه بندی پلستر ها ن ر به کریر ا راء کشیدن دن با ی سجد ساختار
 ک هه بندی پلستر ها ن ر به اصالح سجد ساختار
 پلستر های داخلی
 پلستر بیرونی
 انواع دیگر پلستر های ساختمانی
 دمادی ساختا عناصر برای پلستر کاری و مالیدن مصالد پلستر
 ا رای کار های پلستر کاری در رایط زمستان
 مهررات مصونیت کار در ا نای کار های پلستر کاری
روکشی سجوح داخلی و خار ی
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 نیازمندی مورد نیاز عناصر پو ی رویکاری
 کا ی و سرامیک
 کارهای رنگمالی
 انواع رن

ها

 ماایا و نواقا رن

ها

 مرحله انتناب و ساخت رن
 انتناب اباار رن دمیای
 مرحله رن دمیای
برم های ساختمانی

 انواع برم های ساختمانی
 دکوراسیون و اهمیت برم
 نصع برم
نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
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ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری

انکشاف پایدار

 5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و

از مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

بودیجه و زمان تعییا دی
4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی

ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و

منتل با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای

نمری

نمری

اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

1

دموزم دساسات تکنالوژی تولید ساختمان

1

3

3

3

1

1

2

دموزم در مورد ا رای کار های زمینی

1

3

3

3

1

1

3

دموزم در مورد ا اای ساختمانی از ق یل ت داب ها دیوارها و غیری

1

3

3

3

1

1

4

دموزم در مورد قالع بندی

1

3

3

3

1

1

5

دموزم در مورد سیخ بندی

1

3

3

3

1

1

6

دموزم در مورد کانکریت ریای عایر سازی یشه انی و غیری

1

3

3

3

1

1

1

3

3

3

1

1

مجموع

بعالیت های اختتامیه

ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم

نتایج متوقعه م مون

1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر

ماری

نتایج متوقعه ر ته

2.0

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

Chudley

Construction
Technology
4th
)(Author), Roger Greeno (Author

3.

Roy

ماخد کمکی

Construction Technology 1: House Construction 4th ed.
2018 Edition by Mike Riley (Author), Alison Cotgrave
)(Author
Building
Construction
Handbook
11th
Edition by
Roy
)Chudley (Author), Roger Greeno (Author
Advanced
Construction
Technology
Illustrated
Edition
)by Roy Chudley (Author), Roger Greeno (Author
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پالن و مفردات درسی مضمون مهندسی تعمیرات2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
م ندسی تعمیرات 2 -

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

CO-CIC-622
 2کریدیت تیوری
تنصصی
CO-CIC-522
سوم
ش

سمستر:
رح منتصر م مون

در ن ـــر گـــربتا خواســـته هـــای م ندســـی در کـــرح ریـــای ســـاختمان هـــا یکـــی امـــر م ـــ در ر ـــته انجینـــری محســـوب
میگــردو ایــا م ــمون کمــک مــی نمایــد تــا محصــالن بــا معیــار هــای م ندســی و روم هــای کــرح ریــای و نهشــه کشــی
د نا دی و از دن در پراکتیک انجنیری استفادی نمایندو
اهداف دموز ی:


د نایی با روم ها و میتود های پو ی بام



دموزم أنواع زینه ها و ای دن و رایط ب ری برداری



سنج های تعمیرات و ای دن ا و اقسام سنج ها



د نایی با اقسام دروازی ها و کلکیا ها و کرز کار دن ا



کار های عملی و تج یهی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)


پو ــی ن ــایی تعمیــر و بــام دنوو ــای پو ــی ن ــایی تعمیــر و قشــر هــای ســاختمانی دنو بکتــور هــای قــوی یــی و
غیــر قــوی یــی کــه بــا ی پو ــی ن ــایی و قشــر هــای ســاختمانی دن تــا یر مــی کنندوخواســته هــا و ــرایط ایکــه در
مهابـــل ســـاختمان پو ـــی ن ـــایی و قشـــر هـــای ســـاختمانی دن ـــا قـــرار دادی میشـــودو گـــروپ بنـــدی پو ـــی هـــای
ن ـــایی تعمیـــر از لحـــاظ ـــکل حل مســـایل ســـاختمانی مواد و تکنـــالوژی امـــور ســـاختمان دن اوپو ـــی هـــای مـــیالن
دار پو ـــی همـــوار و پو ـــی ت ویـــه ـــدی و بـــدون ت ویـــهوکرا کـــرح ســـاختمانی پو ـــی هـــای دهـــا پـــوم و
ا ـــاای ســـاختمانی دنو کـــرا کـــرح ســـاختمانی پو ـــی هـــای همـــوار ت ویـــه ـــدی و بـــدون ت ویـــهوگروپ بنـــدی
قشـــرهای بـــام از لحـــاظ مـــواد ســـاختمانی و ا ـــاای قشـــر هـــای بـــام تعمیر نـــاوی ها کتـــاری هـــای بـــام و پیـــک هـــای
تعمیر درز های تدییر کلو تحلیل و ارزیابی مشنصات تننیکی و اقتصادی ساختمان پو یو



زینــه هــا و ــای دن و ــرایط ب ــری بــرداری زینــه هــاو تــا یر بکتورهــای قــوی یــی و غیــر قــوی یــی بــا ی زینــه هــای
تعمیـــرو خواســـته هـــا و مجال ـــات از زینـــه هـــای تعمیروگـــروپ بنـــدی زینـــه هـــا از لحـــاظ انجـــام و ـــای مواد
ســـاختمانی و ـــیما هـــای ســـاحتمانی دن ـــاو زینـــه هـــای اـــوبی دها کـــانکریتی بو دی از ا ـــاای کواـــک و عناصـــر
بارگو تحلیل و ارزیابی مشنصات تننیکی و اقتصادی حل ساختمانی زینه هاو



ســنج هــای تعمیر و ــای دن ــا و اقســام ســنج هــاو خواســته هــا و مجال ــات ایکــه در مهابــل کــرح و ســاختمان ســنج
هـــای اوبی ســـنج هـــای خشـــتی ســـنج هـــای کـــانکریتی دهـــا کـــانکریتی و غیـــریو تحلیـــل و ارزیـــابی مشنصـــات
تننیکی و اقتصادی سنج های منتل النوعو



پرکاری(نجـــاری)کلکیا هـــا و دروازی هـــای تعمیـــر تـــا یر بکتورهـــای قـــوی یـــی و غیـــر قـــوی یـــی بـــا ی دروازی هـــا و
کلکـــیا هـــای تعمیـــرو خواســـته هـــا و مجال ـــات ایکـــه در مهابـــل ســـاختمان دروازی هـــا و کلکـــیا هـــا قـــرار دادی
میشـــودو گـــروپ بنـــدی دروازی هـــا و کلکـــیا هـــا از لحـــاظ مـــواد و کـــرح ســـاختمانی دنو ســـاختمان دروازی هـــا و
کلکـــیا هـــاو نصـــع کـــردن کلکـــیا هـــا و دروازی هـــاو تحلیـــل وارزیـــابی مشنصـــات تننیکـــی و اقتصـــادی ســـاختمان
کلکیا ها دروازی ها و



عناصـــر مت ـــاقی تعمیـــراتو ـــکل وو ـــای برنـــدی هـــا و لـــوژ هـــاو حـــل مســـایل ســـاختمان دنوعناصـــر ســـاختمانی
که های انجنیری تعمیرات بالک های سنیتاری و تننیکی تعمیراتو

لست تهری ی موضوعات دروی عملی
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کرح ساختمانی ت داب های منتل النوع



کرح ساختمانی دیوارها و ا اای منتل دن ا



کرح ساختمانی پو ی های بیا منازب تعمیر و برم اتاا



کرح ساختمانی پو ی های ن ایی تعمیربه کل میالندار و هموار



کرح و ترسی قج عرضانی تعمیر در قسمت زینه و حل مسایل ساختمانی زینه



کرح و حل مسایل ساختمانی سنج ها کلکیا ها و دروازی های تعمیر



کرح و حل مسایل ساختمانی برندی ها لوژ ها و پیک های تعمیر

تعمیرات مسکونی از عناصر بارگ بابریک یی
 -1حـــا ت عمـــومی واقســـام ســـاختمان هـــا از عناصـــر بـــارگ بـــابریک یی ازق یـــل :عناصـــر بـــارگ تنتـــه هـــای اـــوبی تعمیرات
نـــوع کـــر کاســـی اـــوبی بالک هـــای بـــارگ کـــانکرتی دیوارهـــا وتنتـــه هـــای بـــارگ دهـــا کـــانکرتی بالک هـــای حجمـــی
کانکرتی ســـاحه اســـتعماب دن خواســـته و مجال ـــات ایکـــه درمهابـــل ســـاختمان تعمیـــرات مســـکونی از عناصـــر بـــارگ بابریکـــه
ای قراردادی میشودو
 -2تعمیــــرات مســــکونی کــــه ازعناصــــر بــــارگ اــــوبی کــــرح واعمارمیگرددوتــــامیا ــــرایط اســــتواری وســــنتی ب ــــاای
ساختمانی انیا تعمیرات کرح ساختمانی عناصراساسی ساختمانو
 -3کـــرح و ســـاخت مان تعمیـــرات از بـــالک هـــای بارگوسیســـت هـــای ســـاختمانی دن ـــاو تعمیـــرات از بـــالک هـــای بـــارگ
وتـــامیا ـــرایط ســـنتی ب ـــاای دن ـــاو تهســـی دیوارهـــا مجـــابر بـــالک هـــای بارگ خصوصـــیات دیوارهـــای از بـــالک هـــای
بارگو
 -4کـــرح ســـاختمانی اتصـــاب بـــالک هـــای بـــارگ بـــاه دیگروپیونـــد دیوارهاباپو ـــی هـــای بـــیا منـــازب تعمیـــر مســـایل
اقتصادی ساختمان تعمیرات از عناصر بارگ بابریکه ایو
 -5تعمیـــرات از پانیـــل هـــا ی بـــارگو سیســـت هـــای ســـاختمانی تعمیـــرات نـــوع کرکـــای وبـــدون کرکـــای ازپانیـــل هـــای
بابریک ایو کرکای پاراه ای تعمیرات از پانیل های بارگو سیست تهسیماتی دیوارهای خار ی مجابر پانیل هاو
 -6ا کاب ساختمانی پانیل های دیواری صن بندی پانیل ها از لحاظ کرح ساختمان مواد وکرا ت یه دن او
 -7پو ـــی بـــیا منـــازب وپو ـــی هـــای ن ـــاای تعمیـــرات ازپانیـــل هـــای بـــارگو پو ـــی هـــای بـــیا منـــازب تعمیـــرات کـــه
دارای قـــدم هـــای بـــارگ وقـــدم هـــای کواـــک دیوارهـــای وزن بردارمی ا ـــد و عناصـــرعمودی تعمیـــرات مســـکونی بلنـــد
مناب زینه ها ولفت هاوعناصر ساختمانی وگری هاو نل های تن یفاتی واتاا های م دوری خاک روبه هاو
-1

ســـاختمان تعمیـــرات توســـط قالـــع هـــای متحـــرکو تـــامیا ـــرایط اســـتواری وســـنتی ب ـــایی تعمیـــرات ا ـــرای

عناصــر ســاختمانی وگــری هــاو ســاختمان تعمیــرات از بــالک هــای حجمــی صــن بنــدی سیســت هــای ســاختمانی ا ــاای
عناصر ساختمانی وگری هاو
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اساسات بایکی و تننیکی کرحریای تعمیرات و عناصر احاکوی دن ا


اقلـــی

ناســـی از لحـــاظ مســـایل ساختمان اومســـایل و کـــرا حـــل دنواقلـــی و صـــن بنـــدی دنومشنصـــات اقلیمـــی

بــــرای کــــرح ریــــای عناصــــر احــــاکوی تعمیراتوســــرایت و انتهــــاب حــــرارت از بــــیا عناصــــر احــــاکوی
تعمیراتومحاســــ ات عناصــــراحاکوی از لحــــاظ بایــــک حرارتیوعناصــــراحاکوی متجــــانس و غیــــر متجانس رابجــــه
های انتهاب حرارت تحفظ حرارت و استفادی از دن در کرح ریای عناصر احاکوی تعمیراتو


قابل نفوذ هوا و وض رکوبتی عناصر احاکوی تعمیر حد مجازرکوبت عناصرساختمانی و



انتهــــاب صــــوت توســــط عناصرســــاختمانیومناب صــــوت و دوازدر تعمیــــرات منــــاب صــــوت و دواز در تعمیرات انــــواع
کوت و دواز هاوکرا حل مسایل عناصر ساختمانی ضد دوازونورم های ضد دوازو



رو ـــنی ک یعـــی اتـــاا هاوحـــا ت عمـــومی تیـــوریتیکی و مهیـــای انـــدازی گیریوضـــریع نـــور ک یعیورو ـــا ســـاختا
اتاا ها



توسط توسط نور ک یعی از کریر کلکیا ها رو ا دان ها و یا توسط هر دوی دن ا(منتلط)و



کرا انجنیری محاس ات رو نی ک یعی تشعش دبتابوکرح و ساختمان دبتاب گیرهاو



لست تهری ی موضوعات دروی عملی:



حل مسایل ساختمانی تعمیرات از بالک های بارگ



حــل مســایل ســاختمانی تعمیــرات نــوع کرکاســی کــه ذریعــه قالــع هــای لدانــدی و قالــع هــای انتهــاب دهنــدی اعمــار
میگردندو



محاس ه تننیک حرارتی عناصر احاکوی تعمیرات



محاس ه عناصر احاکوی از لحاظ انتهاب صوت



محاس ه رو نایی ک یعی



تعمیرات عام المنفعه و خصوصیات حل مسایل م ندسی و سا ختمانی دن ا



ساختمان تعمیرات عام المنفعه در ابدانستان و اهمیت ا تماعی دن او

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی



کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو
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سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

ما

ری

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری

انکشاف پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و

از مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی

بودیجه و زمان تعییا دی

ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت

 3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و

منتل با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

اباارهای مربوکه
2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای

ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم

 1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د نایی با روم ها و میتود های پو ی بام

2

2

2

2

3

2

2

دمـــوزم أنـــواع زینـــه هـــا و ـــای دن و ـــرایط ب ـــری
برداری
سنج های تعمیرات و ای دن ا و اقسام سنج ها

3

3

3

3

2

3

3

2

3

2

3

3

4

د نایی با اقسام دروازی ها و کلکیا ها و کرز کار دن ا

3

3

2

3

2

2

5

کار های عملی و تج یهی

3

2

2

2

2

3

2.8

2.4

2.4

2.4

2.4

2.6

3

مجموع

2.5

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

ماخ اساسی
ماخد کمکی

 =2ا تراک متوسط

Ford , Rebecca
(TED

 =1کمتریا ا تراک

by Neal

The Future of Architecture
Books) -by Marc Kushner

1.

Architecture: Form, Space, and Order 3rd Edition by
Francis D. K. Ching
The New Old House: Historic & Modern Architecture
Combined Hardcover – March 14, 2017- by Marc
Kristal
م ندسی تعمیرات– پوهنمل ع دالحر وردک
.4

2.

.5

Buildings

100

Architectures
in

Building
Evolutionary
Parsons , et al. | 29 Sep 2017

م ندسی تعمیرات تألیفات پوهنواب سلیمان عثماننیل

پالن و مفردات درسی مضمون میخانیک خاک
لیسانس

مهج تحصیلی:
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پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

مینانیک خاک

کود م مون:

CO-CIC-628

تعداد کریدیت:

 2کریدیت تیوری

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:

ندارد

صن :

سوم
ش

سمستر:

رح منتصر م مون
م ـــمون مینانیـــک خـــاک یکـــی از م ـــامیا اساســـی انجینـــری محســـوب میگـــرددو ایـــا م ـــمون کمـــک مـــی نمایـــد تـــا
محصـــالن بـــا انـــواع و اقســـام خـــاک و خـــوا

بایکـــی و میکـــانیکی دن ـــا د ـــنا ـــدی و از در دیـــاایا و کراحـــی ســـاختمان

های انجینری استفادی نمایندو
اهداف دموز ی:


د نایی با أنواع و اقسام خاک ها و منشا پیدایی دن



دموزم روابط و تعییا اندکس خوا



تصنی خاک ها وساختار دن



د نایی با هایدرولیک خاک و اگونگی پنی تشنجات در خاک



دموزم خوا

خاک ها

میکانیکی خاک

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :خاک و منشأ پیدایی دن

307

صن سوم :سمستر ش


تعری خاک



منشأ پیدایی خاک



ا اای متشکله خاک



ذرات امد خاک



دب در منف های خاک



مرک ه گاز در منف های خاک

بصل دوم :تعریفات مهدماتی روابط و تعییا اندکس خوا


خاک به مثابه یک سیست سه اای



رکوبت نست ی و وزن حجمی



وزن منصو



منف داری نس ت منف داری و در ه ا اع



اندکس در ه تراک خوا



تعییا رکوبت نس تی



تعییا اندکس خوا



تعییا رکوبت نس تی



تعییا وزن منصو



ترکیع دانه یی یا تهسی خاک ن ر به اندازی ذرات



محکمی خاک ها

بصل سوم :تصنی

خاک ا

خاک ها

خاک ها

خاک ها



معلومات عمومی



تصنی خاک ها به کریهه اوب



تصنی خاک ها به کریهه دوم



تصنی مورد استفادی



تصنی یونیفاید

بصل ا ارم :ساختار و تراک خاک


ساختار خاک



ساختار خاک های غیراسپناک



ساختار خاک های اسپناک
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ساختار خاک های مرکع



تراک خاک



تراک خاک های غیر اسپناک



تراک خاک های اسپناک



دزمایی ستندرد پراکتور



دزمایی تراک مهیای کواک هاروارد



تعییا رکوبت مناسع



کریهه نمونه بره ننوردی



کریهه منروی ری



کریهه بالون رابری

بصل پنج  :هایدرولیک خاک


دب در خاک



دب



دب موی مانند یا عریوی



کشی عریوی پوتانسیل عریوی و مکی خاک



بشار عریوی یا موی مانند



نفوذ پ یری



قانون دارسی



سرعت مهدار ریان و سرعت تراوم



بکتورهای م ر نفوذ پ یری



تعییا ضریع نفوذ پ یری

ب دی

بصل ش  :پنی تشنجات در خاک


عمومیات



تعییا تشنجات در خاک



بار متمرکا



دیاگرام های پنی بشار



بشار اقولی تحت یک بار من



بشار اقولی از ا ر یک بار خجی



بشار اقولی تحت بار بیته یی

با مساحت دایروی
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بشار اقولی تحت یک بار من



کریهه بار متمرکا معادب



اارت تأ یر نیومارک



بشارهای م ر و غیر م ر(خنثی)

مساحت مستجیلی

بصل هفت  :نشست خاک


عمومیات



نشست ارتجاعی خاک



نشست پالستیکی یا تحکی



پروسه تحکی



تحکی خاک محدود دی از وانع



تحکی نمونه بره ننوردی



تحکی انوی

بصل هشت  :مهاومت خاک در برم


عمومیات



دایری تشنج موهر



قانون کولمع



تیوری تنریع کولمع -موهر



ممای موهر



سنجی مهاومت در برم



دزمایی برم میله پری دار

بصل ن  :بشار ان ی خاک


عمومیات



تعادب پالستیکی در خاک ها :حا ت بعاب و غیر بعاب



بشار بعاب خاک ن ر به تیوری رنکیا



خاک عهع دیوار به حالت خشک و مرکوب بدون اضابه بار



خاک عهع دیوار در حالت مش وع



خاک عهع دیوار با اضابه بار من
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خاک عهع دیوار با سجد مایل



دیوار با کنار داخلی مایل و اضابه بار



بشار بعاب خاک های اسپناک



بشار غیر بعاب خاک



تیوری بشار خاک کولمع

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

از لحاظ برهنگی و اعتهادی

 6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع

پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

 4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از

زمان تعییا دی

2

2

3

2.4

2.4

2.6

4

د ـــنایی بـــا هایـــدرولیک خـــاک و اگـــونگی پنـــی تشـــنجات
در خاک

3

3

3

2

2

2.8

2.4

2.4
2.5

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و

3

3

2

2

3

مجموع

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت

2

3

2

3

3

تصنی خاک ا وساختار دن

5

با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

3

3

2

3

2

3

3

دموزم خوا

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل

2

2

2

2

3

2

2

میکانیکی خاک

اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

دموزم روابط و تعییا اندکس خوا

خاک ا

ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم

د نایی با أنواع و اقسام خاک ها و منشا پیدایی دن

 1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر

ماری
1

نتایج متوقعه م مون

 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
Geotechnical Engineering: Principles and Practices
Foundation
Engineering
(Civil
and
Environmental
Murthy

ماخ اساسی

of Soil Mechanics and
)Engineering
by
V.N.S.

ماخد کمکی

Geotechnical Engineering by S L Gulhati and M Datta
Applied Analysis in Geotechnics by F Azizi
Essentials of Soil Mechanics and Foundations: Basic Geotechnics” by D F
McCarthy
SOIL MECHANICS” by PALANIKUMAR
Textbook
of
Soil
Mechanics
and
Foundation
Engineering:
Geotechnical
Engineering series by Murthy VNS
Basic Soil Mechanics and Foundations by Alam Sing
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پالن و مفردات درسی مضمون اساسات انجینری سرک
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

اساسات انجنیری سرک

کود م مون:

CO-CIC-639

تعداد کریدیت:

 3عملی و ن ری

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:

ندارد

صن :

سوم
ش

سمستر:

رح منتصر م مون
انجینــری ســرک یکــی از م ــامیا اساســی ر ــته انجینــری محســوب میگــرددو ایــا م ــمون کمــک مــی نمایــد تــا محصــالن
بتوانند کرح های تننیکی و اقتصادی را برای دیاایا ساختمان ها سرک ارایه نمایندو
اهداف دموز ی


د نایی با مسلک یا حربه حمل و نهل



د نایی با سیست ها و سازمان های حمل و نهل یا ترانسپورتی



دموزم عملیات ترابیک



د نایی با ایمنی اهرای



دموزم دیاایا ا ار راهی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو
 کارهای انفرادی گرابیکی
مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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بنی اوب :مهدمه
بصل اوب :مسلک یا حربه حمل و نهل


اهمیت حمل و نهل



تاریخ حمل و نهل



دل ها در حمل و نهل



خالصه



سوا ت



مرا

بصل دوم :سیست ها و سازمان ای حمل و نهل یا ترانسپورتی
 توسعه یک سیست حمل و نهل
 انواع تس الت حمل و نهل
 ادارات حمل و نهل
 خالصه
 سوا ت
 مرا
بنی دوم :عملیات ترابیک
بصل سوم :ویمی گی های رانندی پیادی رو عرادی و سرک
 ویمی گی های رانندی
 پروسه درک – عکس العمل
 ویمی گی های رانندی گان مسا
 ویمی گی های پیادی رو ها
 ویمی گی های بایسکل ها و بایسکل دوان ها
 ویمی گی های عرادی
 ویمی گی های سرک
 خالصه
 سوا ت
 مرا
بصل ا ارم :مجالعات انجنیری ترابیک
 مجالعات سرعت لح ه ای
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 مجالعات حج ترابیک
 مجالعات زمان وتأخیر سفر
 مجالعات پارکنی
 خالصه
 سوا ت
 مرا
بصل پنج  :ایمنی اهرای
 مساال دخیل درایمنی حمل و نهل
 پالن ایمنی اهرای ها
 م ریت پدیدی های دیرایا دی برای ایمنی
 خالصه
 سوا ت
 مرا
ریان ترابیک

بصلشش  :دساسات م
عناصر ریان ترابیک
روابجه ریان – دت ترابیک
امواج ضربه در ریان ترابیک
خالیگای و ق ولی خالیگای
معربی برضیه ص بندی
خالصه
سوا ت

بصل هفت  :دیاایا ا ار راهی


انواع ا ار راهی های ه سجد



اساسات دیاایا ا ار راهی های ه سجد



دیاایا تهاک ه سجد رای دها



خالصه



سوا ت



مرا

بصل هشت  :کنتروب ا ار راهی

316

صن سوم :سمستر ش


مفاهی عمومی کنتروب ترابیک



نهای برخورد در ا ار راهی ها



انواع کنتروب ا ار راهی



زمان بندی سیگناب ها برای اراغ های با رن



رمپ های بارگ رای



خالصه



سوا ت



مرا

های منتل

بصل ن  :ربیت و سجد خدمات برای قجعات/قسمت های اهرای


اهرای های دو لینه

 بارگ رای ها


اهرای های اند لینه

 خالصه
 سوا ت
 مرا
بصل ده  :ربیت وسط ا ار راهی های با سیگناب ها و ا ارات ترابیکی
 تعریفات و بع ی از اصجالحات معموب
 سجد خدمات درا ارراهی های باسیگناب هاوا ارات ترابیکی
 خالصه
 سوا ت
 مرا
 ضمیمه :دوب ها
بنی سوم :پالن گ اری ترانسپورتی
 بصل یازده  :پروسه پالنگ اری ترانسپورتی
 عناصر دساسی پالن گ اری ترانسپورتی
 ادارات پالن گ اری ترانسپورتی
 پالن گ اری ترانسپورتی

ری

 پیی بینی سفر
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بصل دوازدی ه  :پیی بینی تهاضای سفر


روم های پیی بینی تهاضا



تولید سفر



توزی سفر



انتناب نوعیت



تنصیا ترابیک



روم های غیری برای پیی بینی تهاضا



تنمیا تهاضای باربری



مجالعات تأ یرات ترابیک



خالصه



سوا ت



مرا

بصل سیاده  :بررسی بدیل های حمل و نهل


موضوعات اساسی در بررسی



بررسی بر اسای مساال اقتصادی



بررسی بر اسای اندیا مساال غیری



خالصه



سوا ت



مرا

بنی ا ارم :موقعیت م ندسی و دب کشی
بصل ا ارده  :سروی و موقعیت اهرای


اساسات موقعیت اهرای



روم های سروی اهرای



کارهای خاکی و پالن های اهرای



خالصه



سوا ت

 مرا
بصل پاناده  :دیاایا هندسی اهرای


عوامل تأ یرگ ار در در دیاایا اهرای



دیاایا مسیر اهرای



س ولت های منصو

برای عرادی ات سنگیا در میالن های زیاد
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س ولت های بایسکل



س ولت های پارکین



استفادی از کمپیوتر در دیاایا هندسی اهرای ها



خالصه



سوا ت



مرا

بصل اناده  :دب کشی اهرای


دب کشی سجحی



ساختما ن های دب کشی اهرای



کنتروب رسوبات و برسایی



مالح ات هایدرولیکی



هایدورگراف های واحد



دیاایا هایدرولیکی ساختمان های دب کشی اهرای ها



دب کشی زیرسجد زمیا



تحلیل اقتصادی



خالصه



سوا ت



مرا



مجالعات اضابی

بنی پنج  :مواد و ک هات


بصل هفده  :انجنیری خاک برای دیاایا اهرای



خصوصات خاک



خصوصیات دساسی انجنیری خاک



تهسی بندی خاک برای استفادی در اهرای



سروی خاک برای اعمار اهرای



تپک کاری خاک



دزمایشات منصو



عمل ین ندان در خاک ها



خالصه



سوا ت

خاک برای دیاایا یه های اهرای

319

صن سوم :سمستر ش


مرا

بصل هجده  :مواد قیری


مناب اسفالت



توضید و استفادی از اسپندی های قیری



خصوصیات مواد اسفالتی



دزمایشات مواد اسفالتی



منلوی های اسفالتی



سیست سوپر پیو



خالصه



سوا ت



مرا

بصل نوزده  :دیاایا ک

های نرم سرک



مرک ات ساختمانی یک سرک با ک نرم



استحکام خاک



دساسات عمومی دیاایا ک نرم



خالصه



سوا ت



مرا

بصل بیست  :دیااینک



های سنت سرک

موادی که در دیاایا ک های سنت استفادی میشود
اینت ها در سرک های با ک سنت



انواع ک هات سنت اهرای



پمپ کردن در سرک های با ک سنت



تشنجات در ک سنت



دیاایا ضنامت ک سنت



خالصه



سوا ت



مرا

بصل بیست ویک  :مدیریت ک سرک


مشکالت ترمی

اهرای
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روم ها برای تعییا وضعیت اهرای



پیی بینی وضعیت ک سرک



ترمی ک سرک



پروگرام سازی ترمی ک سرک



ی دی ای و مدیریت ک سرک



خالصه



سوا ت



مرا



ضمیمه ها

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون
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امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

از لحاظ برهنگی و اعتهادی

 6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع

پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف

مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

 4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از

زمان تعییا دی

از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت

با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل

اباارهای مربوکه

ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم

 1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د نایی با مسلک یا حربه حمل و نهل

2

3

3

3

3

3

2

د ـــنایی بـــا سیســـت هـــا و ســـازمان ای حمـــل و نهـــل یـــا
ترانسپورتی

3

3

2

3

2

3

3

دموزم عملیات ترابیک

3

2

3

2

3

3

4

د نایی با ایمنی اهرای

3

3

3

3

2

2

5

دموزم دیاایا ا ار راهی

3

2

3

2

3

3

2.8

2.6

2.8

2.6

2.6

2.8

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

2.7
 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ

ماخ اساسی
ماخد کمکی

Nicholas. J. G (2017) Traffic and Highway Engineering,
forth edition,
Transportation Engineering and Planning by C S Papacostas
and P D Prevedouros
Introduction to Transportation Engineering by J H Banks
“Highway Engineering” by P H Wright and K Dixon
“Highway Engineering” by S K Khanna and C E G Justo
“Principles and Practice of Highway Engineering” by L R
Kadiyali
“Principles
Of
Transportation
”Engineering
by
Partha
Chakroborty
“Handbook of Transportation Engineering” by Myer Kutz
“Transportation Engineering” by C Venkatramaiah
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پالن و مفردات درسی مضمون دیزاین ساختمان های چوبی
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

دیاایا ساختمان های اوبی

کود م مون:
تعداد کریدیت:

CO-CIC-638
2

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:

ندارد

صن :

سوم
ش

سمستر:

رح منتصر م مون
اســـتفادی وســـی از اـــوب در ســـاختمان هـــای انجینـــری رو بـــه ابـــاایی اســـتو م ـــمون دیـــاایا ســـاختمان هـــای اـــوبی
کمــک مـــی نمایــد تـــا محصــالن بـــا روم هـــا و میتــود هـــای دیــاایا عناصـــر اـــوبی د ــنایی کســـع نمــودی و همچنـــان بـــا
میکانیکی و بایکی اوب د نا گردندو

خوا

اهداف دموز ی


د نایی با ساختمان های اوبی و ویمی گی های دیاایا



روم های بردورد بارهای کراحی در عناصر پوبی



د نایی با عمل کرد ساختمان ها ی اوبی تحت بارها و قوی ها



د نایی با روم های دیاایا عناصر اوبی



دموزم عملی دیاایا عناصر اوبی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو
 کارهای انفرادی گرابیکی
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :ساختمان ای اوبی و ویمی گی های دیاایا


مهدمه



انواع تعمیرات



مرا



کدهای ساختمانی و ویمی گی های کراحی



روم های  ASDو LRFD



ترتیع بندی متا



محاس ات ساختمانی



قوانیا و مهررات ارایه اایات و توضیحات



مهررات ضد دتی سوزی



سازمان ای صنعت اوب



مرا

خواسته دی و توصیه دی

بصل دوم :بارهای کراحی


مهدمه



بارهای مردی یا ابت



بارهای زندی یا متدییر



بارهای برف



بارهای خاک و بشار هایدروستاتیکی



بارها از ا ر مایعات



بار باران



بار سیالب



بارهای از ا ر انه اض و ان سای خام و نشست تفاضلی



بار باد – معربی



بار باد – سیست اصلی مهاومت بار باد



بار باد – ا اأ و پو ی ها



قوی زلاله – معربی



قوی زلاله
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قوی زلاله – سیست اصلی



قوی زلاله – ا اای دیوار



ترکیع بارها



مهررات کارایی و خمی



مرا



سوا ت

بصل سوم :عمل کرد ساختمان ها تحت بارها و قوی ها


مهدمه



ساختمان ها تحت تأ یر بارهای عمودی



ساختمان ها تحت تأ یر بارهای ان ی



قوی های ان ی در ساختمان های با دیابراگ و دیوارهای بر ی



مس له کراحی :قوی های ان ی با ی تعمیر یک ک هه ای



مس له کراحی :قوی های ان ی با ی تعمیر دو ک هه ای



مرا



سوا ت

بصل ا ارم :خصوصات اوب و در ه های تنته اوب


مهدمه



مشنصات کراحی



روم های در ه بندی تنته اوب ساختمانی



قیمت های کراحی تنته اوب در ه دار در مهابل اوب صاف



انواع و گروپ های انواع اوب



ترکیع سلولی اوب



انه اض و مهدار رکوبت اوب



تأ یرات مهدار رکوبت با ی اندازی تنته اوب



مداومت اوب و نیاز به تهویت بشاری دن



ویمی گی های ر د اوب



اندازی های تنته اوب ساختمانی



دسته بندی اندازی و ک هه بندی تجارتی اوب



عالمت گ اری عمومی



ضریع استفادی در حالت مرکوبت CM
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ضریع مدت زمان اعماب بار ( CDتن ا در روم )ASD



ضریع تأ یرات زمانی ( λتن ا در روم )LRFD



ضریع اندازی CF



ضریع استفادی ع و تکراری Cr



ضریع استفادی به پ نا Cf u



ضریع در ه حرارت Ct



ضریع گاف یا بریدی گی Ci



ضریع مهاومت ( Øتن ا در روم )LRFD



ضریع ت دیلی بارمت ( KFتن ا در روم )LRFD



مساال دیاایا :قیمت های اصالح دی دیاایا



مساال دیندی در دیاایا اوب



مرا



سوا ت

بصل پنج  :اوب ساختمانی از یه های اسپیدی یا گلول


معربی



اندازی های اع ای گلول



گلول اری دی مجدد



تولید گلول



در ه های اع ای گلول



ضرایع اصالح برای گلول



مساال دیاایا :قیمت های اصالح دی دیاایا



مرا



سوا ت

بصل ش  :دیاایا بی (گادر) اوبی


مهدمه



مومنت انحنایی



ات ان ی



قیمت های اصالح دی خمی



برم

327

صن سوم :سمستر ش


خمی



خالصه دیاایا



بشار در اتکاها



مس له دیاایا :بی اری دی



مس له دیاایا :بی اری دی در ت -روم ASD



مس له دیاایا :بی با بریدی گی



مس له دیاایا :تحلیل بی اری دی



مس له دیاایا :بی از اوب گلول با اتکای ان ی کامل



مس له دیاایا :بی از اوب گلول با اتکای ان ی در  8بت



مس له دیاایا :بی از اوب گلول با اتکای ان ی در  48بت



مس له دیاایا :بی از اوب گلول با ساحه بشاری متشنج دی در کشی



سیست های بی های کانتلیور



بام ها و ک های اوبی



ا اای ساخته دی اوبی



مرا



سوا ت

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
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پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

مار

ی

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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برهنگی و اعتهادی

 6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع از لحاظ

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایدار

سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از مله

2.2

2.4

2.8

2.2

3

2.6

دی

5

دموزم عملی دیاایا عناصر اوبی

3

2

3

2

3

3

پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا

 3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت از

استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

4

د نایی با روم های دیاایا عناصر اوبی

3

3

3

3

3

2

مجموع

 2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل

3

د نایی با عملکرد ساختمان ا ی اوبی تحت بارها و قوی ها

3

2

3

2

3

3

با

2

روم های بردورد بارهای کراحی در عناصر پوبی

1

3

2

2

3

3

1

انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

1

2

3

2

3

2

نایی با ساختمان ای اوبی و ویمی گی ای دیاایا

 1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر ساختارهای

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

2.5

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

Design of Wood Structures – ASD/LRFD (Seventh Edition) by Donald E. Breyer, Kelly E.
Cobeen, Kenneth J. Fridley, and David G. Pollock.

1.

ماخد کمکی

NDS-2012: National Design Specification (NDS) for Wood Construction,
NDS Supplement: Design Values for Wood Construction,
NDS Commentary and Supplements. AF&PA – AWC
Structural Timber Design 1st Edition by Abdy Kermani

1.
2.
3.
4.

پالن و مفردات درسی مضمون ساختمان های سنگی
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

وووووووووو

330

صن سوم :سمستر ش
پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

ساختمان های سنگی

کود م مون:

CO-CIC-640

تعداد کریدیت:

2

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:

ندارد

صن :

سوم
ش

سمستر:

رح منتصر م مون
ســـاختمان هـــای ســـنگی یکـــی از م ـــامیا اختصاصـــی ر ـــته ســـاختمان هـــای صـــنعتی و مـــدنی می ا ـــدو اـــون ســـاختمان
هـــا و معمورهـــای ســـنگی یکـــی از ســـاختمان هـــای معمـــوب در اکثرکشـــورها بنصـــو

ابدانســـتان اعمـــار میگـــردد بـــه ایـــا

دلیــل نیــاز م ــرم دیــدی میشــود تــا موضــوعات تننیکــی و مســلکی در رابجــه بــه ایــا نــوع ســاختمان هــا بــه حیــث یکــی
م مون در نصاب تحصیلی کشور گنجانیدی ودو

اهداف دموز ی


دموزم در مورد سن

به حیث مواد ساختمانی



دموزم خوا



سنجی ا اای عناصر سنگی غیر سین ندی دی



سنجی عناصر سنگی سین ندی دی



خصوصیات سنجشی معموری های سنگی و سیخ بندی دی درباز دن درزها



کرح ریای عناصر سنگی ساختمان ها

بایکی ومینانیکی عناصر سنگی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:
 ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری

 بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن
 ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

 کارهای گروپی و ارااه دنو
 کارهای انفرادی گرابیکی
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)

.I

سن


به حیث مواد ساختمانی
مواد سنگی و موارد استفادۀ دنو



خوا



معربی مصالد ومعموری های سنگیو



های ک عیو

عناصر سنگیو

انواع سن



سن



خشت ا وانواع دن او



مصالد ساختمانی برای معموری های سنگیو



انواع معموری های سنگیو



خواست ا ومجال ات اساسی از درزهای عناصر سنگیو

های مصنوعیو

 .IIخوا بایکی ومینانیکی عناصر سنگی
 کتلۀ حجمی سن های ساختمانی


خوا



حالت تشنجی معموری ها در بشار مرکای



مراحل کار معموری های سنگی دربرابر نیروهای بشاری



حد محکمیت معموری ها درحالت بشاری مرکای



محکمیت معموری ها در حالت کششی مرکای



حد محکمیت معموری ها در بشار موضیعی



تدییر کل معموری ها در حالت بشاری مرکای

.III

حرارتی سن

های ساختمانی



سنجی ا اای عناصر سنگی غیر سین ندی دی
ا اای بشاری مرکای



ا اای بشاری غیر مرکای



بشار موضعی یا ل یدی گی



سنجی ا اای عناصر سنگی دربرابر تشنجات انحناای کششی و بر ی



خصوصیات سنجشی پنیل های دیواری



سنجی دیوارهای اند قشری

.VI


سنجی عناصر سنگی سین ندی دی
انواع سین ندی عناصر سنگی ومواد زمه
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سنجی ا ای بشاری مرکای



سنجی ا اای بشاری غیر مرکای



تهویه نمودن معموری ها توسط روکی ها

.V


خصوصیات سنجشی معموری های سنگی وسنگی سین ندی دی درباز دن درزها
سنجی محکمیت ا اای سنگی غیر سیخ بندی دی در باز دن درزها



سنجی ا اای سیخ بندی دی در باز دن درزها

.IV


کرحریای عناصر سنگی ساختمان ها
درزهای تدییر کل



تهسیمات و صن بندی دیوارها



سنجی دیوارهای دارای یمای ساختمانی سنت



سنجی دیوارهای دارای یمای ساختمانی ارتجاعی



خصوصیات سنجشی دیوارهای که از بالک های بارگ ساخته می وند



خصوصیات سنجشی دیوارهای که از پنیل های بارگ ساخته می وند

.V
.VI

سنجی وکرحریای سرکاا ها
سنجی وکرحریای ت داب ها و پای دیواری

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو

 در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
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ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع

انکشاف پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و

مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

بودیجه و زمان تعییا دی
4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از

ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و

منتل با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

اباارهای مربوکه
2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای

ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم

 1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر

ماری
1

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

به حیث مواد ساختمانی

1

2

3

1

3

2

بایکی ومینانیکی عناصر سنگی

1

2

3

1

3

2

2

3

1

3

2

3

1

3

2

3

1

3

2

دموزم در مورد سن

2

دموزم خوا

3

سنجی ا اای عناصر سنگی غیر سین ندی دی

1

4

سنجی عناصر سنگی سین ندی دی

1

2

5

خصوصــــیات سنجشــــی معمــــوری هــــای ســــنگی وســــنگی

1

2

سین ندی دی درباز دن درزها
6

کرحریای عناصر سنگی ساختمان ا
مجموع

1

2

3

1

3

2

1

2

3

1

3

2

2

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
.1

ماخ اساسی

“Structural Masonry” by K S Jagadish

.2

ماخد کمکی

“Structural Masonry” by Arnold W Hendry
“Structural Masonry Designers′ Manual” by W G Curtin and Gerry Shaw
“Masonry Structural Design, Second Edition (P/L Custom Scoring Survey)” by
Jennifer Eisenhauer Tanner and Richard E Klingner
“Masonry Construction: Structural Mechanics and Other Aspects” by C R Calladine
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پالن و مفردات درسی مضمون تحلیل ساختمان2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

تحلیل ساختمان2-
CO-CIC-627
3
تنصصی
CO-CIC-527
سوم
ش

سمستر:
رح منتصر م مون

تحلیــــل ســــاختمانی  2-یکــــی ازم ــــامیا اساســــی ر ــــته انجنیــــری ســــاختمانی می ا ــــدو مفــــردات م ــــمون تحلیــــل
ســــاختمانی  2-اســــای تحلیــــل تعمیــــرات ودیگرســــاختارهای انجنیــــری ســــاختمانی درمهابــــل بارهــــای واردی تشــــکیل
میدهــدو محتویـــات ومفــردات ایـــا م ــمون همچنـــان درکراحــی تعمیـــرات منتلــ النـــوع دخیــل می ا ـــدو بــه ایـــا اســـای
امل ساختا ایا م مون درنصاب تحصیلی ر ته ساختمان ای صنعتی ومدنی یک امرحتمی پندا ته میشودو
اهداف دموز ی


د نایی با خمی گادر ها و اوکات ها



تحلیل ساختمان های غیر معیا توسط روم انعجاف پ یری



دموزم روم توزی مومنت



تحلیل تهری ی ساختمان های غیرمعیا



دموزم تحلیل ماتریکسی گادرها و اوکات ها توسط روم سنتی مستهی

یوی های تدریس و دموزم


د نایی با ساختمان های اوبی و ویمی گی های دیاایا



روم های بردورد بارهای کراحی در عناصر پوبی



د نایی با عملکرد ساختمان ها ی اوبی تحت بارها و قوی ها



د نایی با روم های دیاایا عناصر اوبی



دموزم عملی دیاایا عناصر اوبی
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل ن  :خمی گادرهاواوکات ها


مهدمه



روم انتیگراب دوگانه



روم مساحت مومنت



روم بارا ستیکی



روم گادرکانجوگیت



رهنمودها ی کراحی گادرها

بصل ده  :روم های کار-انرژی برای محاس ه خمی ها


معربی



کار



انرژی ستریا یا تدییر کل نس ی



خمی توسط روم کار-انرژی (کار حهیهی)



کار مجازی :تری ها



کار مجازی :گادرها و اوکات ها



م محدود



اساسات برنولی برای تدییر موقعیت مجازی



قانون ماکسویل – بیتی برای خمی های متهابل

بصل یازدی ه  :تحلیل ساختمان ای غیر معیا توسط روم انعجاف پ یری


مهدمه



مف موم اضابی



اساسات روم انعجاف پ یری



مف وم دیگر روم انعجاف پ یری



تحلیل با استفادی از دزاد سازی داخلی



نشست اتکا تدییرات حرارتی و ا ت اهات تولید



تحلیل ساختمان ها با در ه های منتل نا معینیت



گادرها با ی اتکاهای انعجاف پ یریا ا ستیک

بصل دوازدی ه  :تحلیل گادرها و اوکات ها توسط روم میل -خمی
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مهدمه



توضید روم میل-خمی



استنراج معادله میل – خمی



روم ساختمان ها با استفادی از روم میل – خمی



تحلیل ساختمان های ازاد برای حرکت ان ی



نا معینیت کینیماتیکی

بصل سیاده  :روم توزی مومنت


مهدمه



انکشاف روم توزی مومنت



خالصه روم توزی مومنت با عدم حرکت مفصل



تحلیل گادرها با استفادی از روم توزی مومنت



تعدیل سنتی اع ا



تحلیل اوکات ها که میتواند به پ لو حرکت کند



تحلیل اوکات های غیر م ار دی برای بارگ اری معمولی



تحلیل اوکات های اند ک هه ای



اع ای غیر منشوری

بصل ا ارده  :ساختمان های غیر معیا


خجوی تآ یر



مهدمه



ساختا خجوی تأ یر با استفادی از توزی مومنت



اساسات میولر-بیرسالو



خجوی تأ یر کیفی برای گادرها



روند بارهای زندی به قوی های اع می در تعمیرات اند ک هه ای

بصل پاناده  :تحلیل تهری ی ساختمان ای نا معیا


مهدمه



تحلیل تهری ی یک گادر متمادی برای بارهای هلی



تحلیل تهری ی اوکات های سنت برای بارهای عمودی



تحلیل تهری ی یک تری متمادی



تنمیا خمی های تری ها
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تری ها با اع ای قجری دوگانه



تحلیل تهری ی اوکات های سنت اند ک هه ای برای بارهای هلی



تحلیل اوکات های غیر م ار دی برای بارهای ان ی



روم پورتاب



روم کانسولی

بصل اناده (اختیاری)  :معربی روم عمومی سنتی


مهدمه



مهایسه بیا روم های انعجاف پ یری و سنتی



تحلیل ساختمان های غیر معیا توسط روم عمومی سنتی

بصل هفده (اختیاری) :تحلیل ماتریکسی تری ها توسط روم سنتی مستهی


مهدمه



ماتریکس های سنتی اع ا و ساختمان ا



ساختا ماتریکس سنتی برای یک ع و تری



ترتیع بندی ماتریکس های سنتی ساختمان



حل روم سنتی مستهی



ساختا ماتریکس سنتی برای یک ع و مایل تری



انتهاب منتصات ماتریکس سنتی یک ع و

بصل هجده (اختیاری) :تحلیل ماتریکسی گادرها و اوکات ها توسط روم سنتی مستهی


مهدمه



ماتریکس سنتی ساختمان



ماتریکس  2در  2ارخشی یک ع و براییک ع و انحنایی



ماتریکس  4در  4سنتی یک ع و در منتصات محلی



ماتریکس  6در  6سنتی یک ع و در منتصات محلی



ماتریکس  6در  6سنتی یک ع و در منتصات

انی



ترتیع بندی ماتریکس سنتی یک ساختمان – روم مستهی سنتی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو
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محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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نتایج متوقعه ر ته

برهنگی و اعتهادی

 6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع از لحاظ

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایدار

سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از مله سرک

اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت از پروسه

از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

 2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با استفادی

انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

 1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر ساختارهای

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د نایی با خمی گادر ها و اوکات ها

1

2

3

3

3

3

2

تحلیـــل ســـاختمان ای غیـــر معـــیا توســـط روم
انعجاف پ یری

1

2

3

3

3

3

3

دموزم روم توزی مومنت

1

2

3

3

3

3

4

تحلیل تهری ی ساختمان ای غیرمعیا

1

2

3

3

3

3

5

دمــوزم تحلیـــل ماتریکســـی گادرهــا و اوکـــات هـــا
توسط روم سنتی مستهی

1

2

3

3

3

3

1

2

3

3

3

3

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

2.5
 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ

of

fundamental

ماخ اساسی

structural

ماخد کمکی

1. Structural Analysis (9th Edition) by Russell C. Hibbeler
2. Structural
Analysis
1:
Statically
Determinate
Structures
(Civil Engieeering and Geomechanics Series) 1st Edition
by Salah Khalfallah
3. Structural Analysis by Devdas Menon
4. Structural Analysis 5th Edition by Aslam Kassimali
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al
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analysis, 4th edition
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پالن و مفردات درسی مضمون ثقافت اسالمی7-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی

مهج تحصیلی :
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

ا ارم

سمستر:

هفت

:

هابت اسالمی 07
CO-CIC-701

 1کریدت
پوهنتون موب
CO-CI-601

رح منتصر م مون
در ایا کی نیست که محصالن وان کشور ضرور ت م رم به ایا م مون دا ته زیرا نگ ای خانمانسوز سه دهه اخیر از یکجرف و دوری
از برهن

و بینی اســالمی از انع دیگر همچنان نگ ای بکری که از هر ســوایری ــدی با کوبان های از انحراف و گمراهی برای از ادی

کشیدن برزندان ما برما تاخته اند مهاومت انسان مسلمان در پابندی به امور دینی و احکام رعی ضعی نمودی و امکانات براگیری دنرا به ویمی
برای ن سل وان م سلمان ک رن

می نماید که در نتیجه اکثریت م سلمانان از درک حهیهت ا سالم بدور ماندی و ا سالم عایا را که یک ن ام

کامل زندی گی برای انسان است بهط در اند ع ادت انگشت مار که دن ه بصورت درست و ک ر احکام ریعت صورت نمی گیرد خالصه
نمودی و ن ام زندی گی ایرا که اهلل واحد و یگانه برای بشــریت پســندیدی اســت از زندی گی خویی به نحوی خارج ســاخته اند که ایا کار ــان
مشکالت را که امروز وام اسالمی با دن دست و گری ان اند ب ار دوردی استو
درحالیکه دیا مهدی اســالم همانگونه که رابجه انســان را با رب ام در مســایل ع ادتی تن ی می نماید رابجه وی را با نفس خودم نیا در
ن ام اخالقی تن ی نمودی ا ست و معیار ارزیابی ایمان ان سان را در گرو اخالا نیکوی وی قرار میدهد به عیا کل دیا مهدی ا سالم ارت ای
انســـان را با همنوع ام اه در خانوادی و یا در امعه تن ی نمودی زیرا انســـانیکه باک

ا تماعی اســـت نمی تواند به تن ایی زندی گی

نماید ضرورت به همنوع خویی دارد تا خانوادی را تشکیل دهد و امعه را بمیان دورد پس از مله م متریا و ای ان یاءعلی

السالم تن ی

روابط ذات ال ینی میان ان سان ا می ا د که با بکار بردن ن ام ای خانوادی گی ا تماعی سیا سی اقت صادی وبرهنگی که از دیات قران مجید و
سنت پاک پیام ر اسالم سراشمه می گیرند روابط دن ا را تن ی و ترتیع میکنندو
اهداف دموز ی:


تعری و معجای قردن کری



قردن کری معجای بارگ تا قیام قیامت



ن ریات دانشمندان در باری قردن کری



قردن کری علوم و تکنالوژی معاصر

یوی های تدریس و دموزم
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روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



کارهای براتوای و ود نداردو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :پیرامون عنوان کتاب


تعری لدوی و اصجالحی قردنکری



تعری تکنالوژی

بصل دوم :محجای ناسی



تعری لدوی و اصجالحی محجای
روی محجای



اقسام محجای



معجاات رسوب اهلل (صلی اهلل علیه وسل )

بصل سوم :قردنکری محجایءبارگ تا قیام قیامت


اقسام اعجاز قردنکری

بصل پنج :ن ریات دانشمندان در مورد قردنکری


ن ریات دانشمندان مسلمان



ن ریات دانشمندان غیر مسلمان

بصل ش  :قردنکری و علوم و تکنالوژی های معاصر


ا ارات قردنی و سنت ن وی ری به اکتشابات علمی معاصر



بع ی از نمون ای مو ودیت م انی علوم عصری و پیشربت ای ساینسی در قردنکری و سنت مج ری
 oعل کع -عل

درابیه -تاریخ -زمیا ناسی -نجومووو

 oن ریات دانشمندان علوم تجری ی و موق اسالم در برابر دن


ا ت اهات ن ریات ساینسی



معیار اعتماد بر تجربه های ساینسی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
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پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری

و انکشاف پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی

کانالیایسیون برا و غیری

ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری

درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با

346

مربوکه
3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در

.2

ماخ کمکی

در ریان سمستر معربی میگردد

منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای

.1

ماخ اساسی

در ریان سمستر معربی میگردد

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای

مناب یا مآخ

تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

اوسط عمومی

دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی

 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک

1.33

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و

مجموع

2

2

1

1

1

1

معاصر

4

قـــردن کـــری علـــوم و تکنـــالوژی

2

2

1

1

1

1

قردن کری

3

ن ریــــات دانشــــمندان در بــــاری

3

2

1

1

1

1
2

قیام قیامت

2

2

1

1

1

1

قــردن کــری معجــای بــارگ تــا

2

2

1

1

1

1

تعری و معجای قردن کری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

نتایج متوقعه م مون
ماری

صن ا ارم :سمستر هفت

نتایج متوقعه ر ته
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پالن و مفردات درسی مضمون مدیریت پروژه های ساختمانی
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

مدیریت پروژی های ساختمانی

کود م مون:

CO-CIC-735

تعداد کریدیت:

3

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:

ندارد

صن :

ا ارم

سمستر:

هفت

رح منتصر م مون
تکمیـــل و تحویـــل پـــروژی هـــای ســـاختمانی در مجابهـــت بـــا پـــالن تهـــویمی و بود ـــه تعیـــیا ـــدی از ملـــه خواســـت هـــای
اساســی مالــک پــروژی محســوب میگــرددو مــدیریت پــروژی هــای ســاختمانی کــه بتوانــد ایــا خواســته هــا را بــردوردی ســازد امــر
حیــاتی و م ــ محســوب میگــرددو مــدیریت پــروژی هــای ســاختمانی کمــک مــی نمایــد تــا محصــالن بــا روم هــای برنامــه
ریـــای و اســـتفادی از نـــرم اباارهـــا د ـــنا ـــدی و در رو ـــنایی دن بتواننـــد پـــروژی هـــا را بموقـــ و در مجابهـــت بـــا مشنصـــات
تننیکی و بود ه موبهانه تکمیل نمایندو
اهداف دموز ی


د نایی با ماهیت پروژی های ساختمانی



د نایی پروسه های مدیریت پروژی



دموزم پالنگ اری پروژی های ساختمانی



د نایی با مراحل پروژی های ساختمانی



د نایی با ن ارت کنتروب و اختتام پروژی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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بصل اوب :معربی پروژی ساختمانی


پروژی ایست



مدیریت پروژی



انستیتوت مدیرت پروژی ) Project Management Institute (PMIو رهنمای
®PMBOKمدیریت پروژی ساختمانی ایست؟



مثلث مدیریت پروژی



عوامل محیجی سرمایه گااری ایست؟



مدیریت اخالقی پروژی



دوریء حیات یک پروژی و تشکیالت دن



نهی های عمدی مدیریت پروژی ایست؟



سایر نیازمندی های پروژی

بصل دوم :پروسه های مدیریت پروژی


پروسه ایست؟



گروپ های پروسه مدیریت پروژی ایست؟



پروسه گروپی



پروسه گروپی یا مرحله ا راایوی پروژی



گروپ پروسه های ن ارت و کنتروب پروژی

بصل سوم :دغاز و مرحله پالنگ اری



دغاز نمودن پروژی
ناسایی س مداران پروژی



پالنگ اری پروژی



ساختار تهسی بندی کار

بصل ا ارم :ا رای پروژی


مف وم "ا راء" در اینجا ایست؟



رهنمایی و مدیریت ا راء پروژی



اکمیمنان کیفیت



مدیریت مناب بشری



مدیریت ارت اکات ,اب ام و تف ی
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مدیریت تدارکات/قرارداد ها

بصل پنج  :ن ارت کنتروب و اختتام پروژی


ن ارت و کنتروب پروژی



یکپاراگی پروژی  /مدیریت عمومی



کنتروب وسعت



کنتروب مدت  /تهسی اوقات



کنتروب مصارف



کنتروب کیفیت



ارت اکات اب ام و تف ی



کنتروب خجر



مدیریت تدارکات  /قرارداد ها



اختتام و مسدود کردن پروژی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
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ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته
از لحاظ برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع

انکشاف پایدار

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و

مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از

بودیجه و زمان تعییا دی

ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و

با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل

اباارهای مربوکه

ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم

1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د نایی با ماهیت پروژی های ساختمانی

2

3

3

3

3

3

2

د نایی پروسه های مدیریت پروژی

2

3

2

2

3

2

3

دمــــــوزم پالنگــــــ اری پــــــروژی هــــــای
ساختمانی

2

2

3

3

3

2

4

د نایی با مراحل پروژی های ساختمانی

3

3

3

3

3

2

5

د ـــنایی بــــا ن ـــارت کنتــــروب و اختتــــام
پروژی

2

3

3

2

3

3

2.2

2.8

2.8

2.6

3

2.4

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

2.6
 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی
ماخد کمکی

Bennet. F. L (2003), The Management of Construction:
A Project Life Cycle Approach, Elsiver, UK
Project Management: Techniques in Planning and Controlling
Construction Projects by Hira N Ahuja and S P Dozzi
Construction Project Scheduling and Control” by Saleh Mubarak
Project Management for Facility Constructions: A Guide for Engineers
and Architects” by Alberto De Marco
Construction Scheduling: Principles and Practices (2nd Edition) 2nd
)Edition by Jay S. Newitt (Author
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پالن و مفردات درسی مضمون دیزاین ساختمان های آهن کانکریتی
لیسانس

مهج تحصیلی:

وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
دیاایا ساختمان ای دهنکانکریتی

پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

ا ارم

سمستر:

هفت

CO-CIC-730

 4کریدت
تنصصی
CO-CIC-520, CO-CIC-527

رح منتصر م مون
یکـــی از م ـــامیا تنصصـــی ر ـــته ســـاختمان ای صـــنعتی و مـــدنی مـــی با ـــدو بـــا براگیـــری ایـــا م ـــمون محصـــالن قـــادر
خواهـــد تـــا در قســـمت کانکریـــت میکـــانیام کـــار اهمیـــت تحلیـــل انحنـــاای گادرهـــای مســـتجیلی و تـــی ماننـــد اســـپی
کول ـــای توســـعوی و پیونـــدهای ســـیخ هـــای بـــو دی بـــرم و کشـــی قجـــری و همچنـــان پایـــه هـــای دهنکـــانکریتی
معلومات مفصل و تج یهی را کسع می نمایدو
اهداف دموز ی:


معربی کانکریت



تحلیل خمشی و مهاومت گادر



اسپی کول ای توسعوی و پیوندها



برم و کشی قجری



معربی پایه ها

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



پروژی اوب صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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بصل اوب معربی


کانکریت ودهنکانکریت



بواید دهنکانکریت منحث یک مادی ساختمانیو



نواقا دهنکانکریت منحث یک مادی ساختمانیو



پس من ر تارینیو



مهایسه دهنکانکریت و بو د ساختمانی برای ساختمان ها وپل هاو



سازگاری کانکریت وبو دو



کود های دیاایا



کود SI



انواع پورتلند سمنت و



عالوگی هاو



خصوصیات دهنکانکریت و



پرکنندی ها



کانکریت با مهاومت با و



دهنکانکریت الیابی



سیخ های تهویتی



مارک ها یا گرید سیخ های بو دیو



اندازی سیخ های گوب ومهاومت مواد ان



محیط خورندی



تشنیا مارک سیخ های بو دیو



معربی بارهاو



بارمردی



بارزندی



بارهای محیجیو



انتناب بارهای کراحی (سنجشی)

بصل دوم تحلیل خمشی گادر
معربی


مومنت ایجاد درز



تشنجات ارتجاعی – کانکریت درز دی
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مومنت انحنایی اسمی (نورماتیفی) یا حدیو



مثاب مجابر کود  SIو

بصل سوم تحلیل مهاومت گادرمجابر کود  ACIو


میتود دیاایا



بواید دیاایا مهاومت



مصونیت ساختمان



استنراج بورموب های دیاایا



تدییر کل اع ای خمشیو



مهج متعادب کنتروب مهج کششی و کنتروب مهج بشاری یار کنندو



کاهی مهاومت یا بکتور Ø



بیصدی اصدری سیخ



بیصدی متعادب سیخ



مثاب ها

بصل ا ارم


ضرایع بار



دیاایا گادرهای مستجیلی



مثاب دیاایا گادر



مالح ات منتل گادر



تعییا مساحت سیخ درصورت که ابعاد ق أل معییا با دو



سیخ های دسته دی (بندب دی)



سلع های یکجربه



گادرهای کانتیلیوری (کنسولی) وگادرهای مسلسل



مثاب ها

بصل پنج  :تحلیل ودیاایا مهج های  Tمانند و گادرهای دهنکانکریت با سیخ بندی دوگانه


گادرهای  Tمانند



تحلیل گادرهای  Tمانند



میتود دیگربرای تحلیل گادرهای  Tمانند
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دیاایا گادرهای Tمانند



دیاایا گادرهای  Tمانند برای مومنت منفی



گادرهای  Lمانند



بو د بشاری



دیاایا گادرهای با سیخ بندی دوگانه



مثاب مجابر واحد SI

بصل ش  :خدمت پ یری


معربی



اهمیت خمیدگی



کنتروب خمیدگیو



محاس ه خمیدگی



مومنت انر یای مو ر



خمیدگی های دراز مدت



خمیدگی گادرسادی



خمیدگی گادرهای مسلسل



انواع درز ها



کنتروب درزهای خمشی



مهررات کود  ACIدرمورد درزها



درز های منتل



مثاب ها

بصل هفت  :اسپی کوب های توسعوی و پیوند


قج نمودن ویا قات نمودن سیخ ها



تشنجات اسپشی



کوب توسعوی برای سیخ های تهویه دی کششی



کوب توسعوی برای سیخ های دسته دی



انگک ها



کوب های توسعوی برای سی های بابریکه ای درکشی



کوب های توسعوی برای سیخ های بشاری



مهج های بحرانی برای کوب های توسعوی
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تا یر یکجایی برم ومومنت با ی کوب های توسعوی



تا یر کل دیاگرام مومنت با ی کوب توسعوی



قج ویا قات نمودن سیخ ها (مسلسل)



پیوند سیخ ها درا اای خمشی



پیوند های کششی



پیوند های بشاری



مثاب SI

بصل هشت  :برم وکشی قجری


معربی



تشنجات بر ی درگادرهای کانکریتی



تشنجات بر ی کانکریت



کانکریت س ک



درز های بر ی گادرهای دهنکانکریتی



سیخ بندی ق رغه



ربتارگادربا ق رغه تهویه دی



دیاایا برای برم



خواسته های کود ACI



مثاب ها



قدم یا باصه گ اری اقتصادی گمدمک ها



اصجکاک بر ی وپیی برامدگی پایه



مهاومت بر ی ا اای که تحت عمل قوی محوری قراردارد



مهررات دیاایا برم برای پایه های عمیر



توضیحات مهدماتی ارخی



مثاب ها

بصل ن  :معربی پایه ها


عمومیات



انواع پایه ها
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ربیت بارهای محوری پایه ها



تنریع پایه های با سیخ بندی مستهی ومارپیچی



خواسته های کود برای پایه های یکرینت



مهررات مصونیت برای پایه ها



بورموب های دیاایا



توضیحات برای دیاایا اقتصادی پایه ها



دیاایا پایه های بشاری مرکای



مثاب ها

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
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پال یســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:

ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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6و کســع م ارت کار گروپی منصــوصــا در محیط
کاری متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

معربی کانکریت

2

2

3

3

3

3

2

تحلیل خمشی و مهاومت گادر ها

2

2

3

3

3

3

3

اسپی کول ای توسعوی و پیوندها

2

2

2

3

3

3

4

برم و کشی قجری

2

2

2

3

3

3

5

معربی پایه ها

2

2

2

3

3

3

2

2

2.4

3

3

3

مجموع
اوسط عمومی

2.56

 =3اع میتریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
Reinforced

of

Design

تــــالی McCormac

ماخـــــــــ

کتــــاب Concrete

اساسی

 Brownاز  Clemson Universityبراسای کود  ACI 318-11ساب 2005

ماخـــــــــ



لکچر نوت م مون

کمکی



کتاب محاس ه عناصر دهنکانکریتی تالی غالم مجت ی نورزادی

C.

 Jackو

H.

Russell

Concrete Structures, McGraw Hill, 2011 -1
Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318- -2
14) Reinforced Concrete Mechanics and Design 6th Edition
 Gamesانتشــــــارات Parison
G.
 Gamesو MacGregor
K.
 -3تــــــالی Wight
ساب 2012

پالن و مفردات درسی مضمون انجینری تهداب
لیسانس
وووووووووو

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
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ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی

پوهنحوی:
دیپارتمنت:

انجنیری ت داب

اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:

CO-CIC-733

 2کریدت
تنصصی
CO-CIC-421, CO-CIC-527

ا ارم
هفت

رح منتصر م مون
بــا براگیــری م ــمون انجنیــری ت ــداب محصــالن قــادر خواهــد بــود تــا بــا مجالعــه دقیــر خــاک بســتر ت ــداب هــا و ارت ــای
مناسع و مجم ا ساختمان با ت داب که باعث تولید یک ساختمان محک و پایدار میگردد کرح و تج یر نمایدو
اهداف دموز ی:


دانستا مفاهی اولیه انجنیری ت داب



دانستا قابلیت بردا ت خاک



دیاایا ت داب های منفرد



دیاایا ت داب های مرکع و بست دار



معربی ت داب های بر ی مینی و کیسونی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



کارهای براتوای و ود نداردو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :مهدمه
 -1اهداف و تعری ت داب ها
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 -2انجنیری ت داب
 -3تصنی ت داب ها
 -4انتناب انواع ت داب
 -5انواع بارها
بصل دوم :قابلیت بردا ت


مهدمه



معاد ت قابلیت بردا ت



روابط ترازگی



روابط مایراوف



روابط هانسا



روابط وزیک



کاربرد روابط قابلیت بردا ت



قابلیت بردا ت سپل با بار عا المرکایتی



قابلیت بردا ت با بار مایل



قابلیت بردا ت در دامنه ها



تا یر سجد دب روی قابلیت بردا ت



قابلیت بردا ت احجار

بصل سوم :عوامل م

در دیاایا ت داب ها



مهدمه



عمر و باصله سپل ها



تا یرات بیجا دی خاک



نوسانات سجد دب



ت داب ها در یه های ریگی



ت داب ها در خاک های ان ساکی



ت داب ها در خاک های گلی و سیلتی



عمر ین ندی و ت داب ها



مالح ات محیط زیست

بصل ا ارم :دیاایا سپل های منفرد


مهدمه



تصنی سپل ها و اهداف دن ا
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برضیه های مورد استفادی در دیاایا سپل ها



دیاایا ساختمانی سپل های منفرد و مراحل دیاایا



سپل های مستجیلی



سپل های منفرد با بار عا المرکایتی



سپل های دیواری



دیاایا سپل های منفرد با مومنت اپه کنندی

بصل پنج  :سپل های بست دار و سپل های ب


مهدمه



استعماب سپل های بست دار ب



دیاایا سپل های بست دار

پیوسته

پیوسته و ت داب های بر ی



سپل های ب

پیوسته مستجیلی



سپل های ب

پیوسته ذوذنهه یی



مودب عکس العمل بسترخاکی



کریهه سنت دیاایا ت داب ها



کریهه انعجاف پ یر یا ارتجاعی دیاایا ت داب ها

بصل ش  :ت داب های بر ی


مهدمه



قابلیت بردا ت و نشست ت داب های بر ی



دیاایا ت داب های بر ی



اعمار ت داب های بر ی

بصل هفت  :دیوار های استنادی


مهدمه



دیوار های استنادی هلی



دیوار های استنادی کانکریتی



دیوار های استنادی کنسولی



پایداری دیوار های استنادی



درزها و زهکشی دیوارهای استنادی



زیر زمینی ها یا ت داب دیوارها

بصل هشت  :ت داب های مینی


مهدمه
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انواع و استعماب ت داب های مینی



میخ های اوبی کانکریتی بو دی و منتلط



تجربه میخ –بار



تعییا نوع میخ و کوب میخ



میخ یگانه در برابر گروپ میخ ها



تشنجات نا ی از میخ ها در ک هات



نشست گروپ میخ ها



سرپوم میخ ها



میخ ها با دار اصجکاک منفی



توزی بار بیا میخ ها

بصل ن  :کیسون ها


مهدمه



کریهه های معاصر اعمار کیسون ها



انواع و استعماب کیسون ها



قابلیت بردا ت کیسون های برمه دی



تحلیل و دیاایا کیسون ها



نشست کیسون ها



دیاایا ساختمانی کیسون ها



اندازی و کل کیسون ها

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
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پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

نتایج متوقعه ر ته

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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1

دانستا مفاهی اولیه انجنیری ت داب

2

2

3

3

3

3

2

دانستا قابلیت بردا ت خاک

2

2

3

3

3

3

3

دیاایا ت داب های منفرد

2

2

2

3

3

3

4

دیاایا ت داب های مرکع و بست دار

2

2

2

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2.4

3

3

3

5

معربـــی ت ـــداب هـــای بر ـــی مینـــی و
کیسونی
مجموع

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون

72.5

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
1و ماخ اساسی
2و ماخ کمکی

Principles
of
foundation
”edition “BRAJA DAS

1.

seventh

engineering

Foundation_Analysis_and_Design-(Bowles_5ed, 1997)SOIL
MECHANICS AND FOUNDATIONS, 3rd Edition, 2011
Modern Geotechnical Engineering by A Singh
Theory and Practice of Foundation Desig by N Som
Advanced Foundation Engineering: Geotechnical Engineering
Series by V N S Murthy
Foundation Engineering Handbook” by Hsai-Yang Fang



پالن و مفردات درسی مضمون مهندسی تعمیرات صنعتی
لیسانس

مهج تحصیلی:
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صن ا ارم :سمستر هفت
وووووووووو
ساختمانی

پوهنتون:
پوهنحوی:

ساختمان ای صنعتی و مدنی
م ندسی تعمیرات صنعتی

دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:

CO-CIC-722

 2کریدت
تنصصی
CO-CIC-522

ا ارم
هفت

رح منتصر م مون
بـــا براگیـــری م ـــمون م ندســـی تعمیـــرات صـــنعتی محصـــالن قـــادر خواهـــد بـــود تـــا در قســـمت ـــناخت اهمیـــت انـــواع
کرحریـــای و تج یـــر تعمیـــرات صـــنعتی دانـــی مســـلکی و تج یهـــی را کســـع نمایـــدو تعمیـــرات صـــنعتی از ایگـــای خـــا
بناکر ایجاد ب ای مناسع و کاری در پروسه های تولید وصنعتی برخوردار می با دو
اهداف دموز ی:


ماهیت و ساختار تعمیرات صنعتی



انواع تعمیرات صنعتی



پو ی ن اای تعمیرات صنعتی



پو ی بینی تعمیرات صنعتی



کرحریای و حل حجمی تعمیرات صنعتی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



کارهای براتوای و ود نداردو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
مفردات درسی
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ماهیت م ندسی و مساال مربوی به دن مف وم تشکل م ندسی –ساختمانی تعمیرصنعتیو



انـــواع تعمیـــرات صـــنعتی و مجـــال ی کـــه در مهابـــل دن ارااـــه گـــرددو مف ـــوم سیســـت مـــودولی هـــ

ـــکلی و

ستندردیایشـــا در ســـاختمان ارت ـــای عناصـــر و ا ـــاای ســـاختمانی بـــا محـــورات تهســـیماتی حـــل حجمـــی –
پالنگ اری تعمیرات صنعتی

یماهای ساختمانی تعمیرات صنعتیو



پو ی های ن اای بینی و برم های تعمیرات صنعتیو



پو ی های بینی و بام های تعمیرات صنعتیو برم ها زینه ها و سنج هاو



حل حجمی –پالنگ اری تعمیرات صنعتیو عناصرساختمانی تعمیرات صنعتیو



حل حجمی –پالنگ اری تعمیرات تولیدی در رایط زلاله ای (مربوی نواحی زلاله ای)



کرحریای تعمیرات و ساختمان ا در رایط اقلی گرمو

دری یا کار عملی


تشــرید اهــداف و مســاال کــار هــای عملــیو ا ــاای ســه یــا ا ــار مرتســ پــروژی تعمیــر ســادی صــنعتی بــه مهیــای
معیا دادی دی از نمونهو



ترسی نمای عمومی و در صورت امکان همچنان ان یو



ترسی پالن با موقعیت دهی تج یاات در دنو



در مهج عرضانی با نشاندادن ساختمان ت داب ها دیوار ها و پو ی بینیو

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
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پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

1

1

1

3

3

2

1

1.6

1

3

3

2
5

مجموع

 تعمیرات صنعتی و مدنی سلیمان عثماننیل نشرات پولیتننیک کابلو

ماخ اساسی

31.9
اوسط عمومی

 =2ا تراک متوسط
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 =1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4

پو ی بینی تعمیرات صنعتی

1

2

1

3

3

2

تعمیرات صنعتی

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3

پو ی ن اای تعمیرات صنعتی

1

2

1

3

3

2

کرحریـــــای و حـــــل حجمـــــی

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2

انواع تعمیرات صنعتی

1

2

1

3

3

2
1

صنعتی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1

1

1

3

3

2

ماهیـــــت و ســـــاختار تعمیـــــرات

مناب یا مآخ

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

صن ا ارم :سمستر هفت
ماخ کمکی

 .1ارلوبسکی وبویو و ارلوبسکی یاوبوزدو
 .2تعمیرات صنعتی نشرات مکتع عالی مسکو ساب  1985م
 .3م ندسی تعمیرات– پوهنمل ع دالحر وردک
 .4م ندسی تعمیرات تألیفات پوهنواب سلیمان عثماننیل
Marc

Books) -by

(TED

Buildings

100

in

Architecture

of

Future

5. The

Kushner
6. Architecture: Form, Space, and Order 3rd Edition by Francis D. K.
Ching
7. The New Old House: Historic & Modern Architecture Combined
Hardcover – March 14, 2017- by Marc Kristal

پالن و مفردات درسی مضمون دیزاین ساختمان های فلزی1-
لیسانس

مهج تحصیلی:
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وووووووووو
ساختمانی

پوهنتون:
پوهنحوی:

ساختمان ای صنعتی و مدنی
دیاایا ساختمان ای بلای 1

دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:

CO-CIC-731

 4کریدت
تنصصی
CO-CIC-520, CO-CIC-527

ا ارم
هفت

رح منتصر م مون
بــا براگیـــری م ـــمون دیـــاایا عناصـــر بلـــای  1محصـــالن بــا اصـــجالحات اساســـی رو ـــ ای دیـــاایا عناصـــر بلـــای دیـــاایا
عناصـــر کششـــی دیـــاایا عناصـــر بشـــاری و انحنـــاای د ـــنای حاصـــل نمایـــدو عناصـــر بلـــای بـــا دا ـــا ـــاخا هـــای
ســاختمانی م ــ ماننــد وزن کــ مهاومــت بــا ســرعت در اعمــار و ســنتی زیــاد از ملــه مــواد م ــ ســاختمانی محســوب
میگرددو
اهداف دموز ی:


معربی ساختمان ای بلای



قواعد دیاایا ساختمان ای بلای



دیاایا عناصر کششی



دیاایا عناصر بشاری



دیاایا عناصر انحناای

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



کارهای براتوای و ود نداردو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :معربی ساختمان ای بلای
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دیاایا ساختمانی



بارها



کودهای ساختمانی



مشنصات دیاایا



بو د ساختمانی



کاب استندرد مهاک عرضی

بصل دوم :قواعد دیاایا ساختمان ای بو دی


بلسفه دیاایا



انستیتوت دیاایا ساختمان های بو دی امریکای



ضریع بار ضریع مهاومت ودمیام بارهای به روم ()LRFD



ضریع مصوونیت ودمیام بارها به روم ()ASD



اسای احتما ت ضریع بار و مهاومت



رهنمود ساختمان های بلای



محاس ات وپیی بینی دیاایا

بصل سوم :اع ای کششی


معربی



مهاومت کششی



مساحت مو ر



سوراخ های نامن



حوزی بر ی



دیاایا اع ای کششی ساختمان



میله های بلای وکی ل ها



اع ای کششی دربام های تری



اع ای با اتکای مفصلی

بصل ا ارم :اع ای بشاری


معربی



ن ریه درباری ستون



نیازمندی های ()AISC



پایداری محلی



داوب برای دیاایا پایه ها
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دیاایا پایه ها



محاس ات کوب مو ر



کمانی تاب خوردی گی



اع ای بامهاک ترکی ی

بصل پنج  :گادرها


معربی



تشنجات انحنای ومومنت پالستیکی



پایداری



صن بندی مهاک



مهاومت انحنای و مهاک بشردی دی



تشنجات انحنای ومهاک بشردی نشدی



خلا مومنت دیاایا



مهاومت بر ی



تدییر کل



دیاایا



سیست اوکاتی منازب بینی وبام



سوراخ ها درگادر



گادرهای برعی باز



پلیت های باربردار گادر وپایه



انحنای دو ان ه



تشنجات انحنای انواع مهاک عرضی

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو
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نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

نتایج متوقعه ر ته

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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6و کســع م ارت کار گروپی منصــوصــا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و ک سع م ارت ها در رابجه به م سایل محیط زی ستی و
انکشاف پایدار

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی
از مله ســرک ســازی دبرســانی و کانالیایســیون برا و
غیری

3و ک سع دانی تج یر نه شه های ساختمانی در ساحه و
ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت
بودیجه و زمان تعییا دی

2و کســع م ارت های کراحی تعمیرات و ســاختمان ای
منتل با استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و ک سع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر
ســاختارهای انجنیری با اســتفادی از دانی تننیکی و نرم
اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

معربی ساختمان ای بلای

1

2

1

3

3

3

2

قواعد دیاایا ساختمان ای بلای

1

2

1

3

3

3

3

دیاایا عناصر کششی

1

2

1

3

3

3

4

دیاایا عناصر بشاری

1

2

1

3

3

3

5

دیاایا عناصر انحناای

1

2

1

3

3

3

1

2

1

3

3

3

نتایج متوقعه م مون

مجموع
اوسط عمومی

2.17
 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

 Steel Design by William T Segui

ماخ کمکی

 Unified Desing of Steel Structures, Louis F. Geschwindner
 Design of steel structure, S.K. Duggal tata Mac grae hill
publishing company limited new dehli.
 Structural steel design jack c maccormac , Stephen f . csernak
fifth edition
 AISC: American Institute of Steel Construction
پالن و مفردات درسی مضمون آبرسانی
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
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ساختمان ای صنعتی و مدنی
دبرسانی

دیپارتمنت:
اس م مون:

CO-CIC-742

کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:

 2کریدت
تنصصی
ندارد

ا ارم
هفت

رح منتصر م مون
رســـانیدن دب یکـــی از موضـــوعات م ـــ در تعمیـــرات و ســـاختمان ا محســـوب میگـــرددو بـــا براگیـــری محتویـــات ایـــا م ـــمون
محصــالن قــادر خواهــد بــود تــا اهمیــت دبرســانی اگــونگی توزیــ و مهــدار دن ن ــر بــه اســتفادی کننــدی گــان سیســت هــای
توزی کنندی دب و نل ای دبرسانی با تمام ملحهات دن را دانسته و کرح و دیاایا نمایدو
اهداف دموز ی:


ا نایی با روب و اهمیت دبرسانی



د نایی با کمیت و توزی دب



د نایی با هایدرولکس سیست های توزیعی



ا نایی با نل ا و ملحهات دن

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



کارهای براتوای و ود نداردو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب


روب دبرسانی در امر ب دا ت



انواع مشتریان دبرسانی
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تارینچه دبرسانی در ابدانستان



دبرسانی سایر و یات ابدانستان

بصل دوم


کمیت دب نو یدنی



تنمیا نفوی



تنمیا نفوی پروژی های کوتای مدت



تنمیا نفوی پروژی های دراز مدت



مهدار مصرف دب رهایشتی



بکتورهای مو ر با ی نورم مصرف دب



وسعت ساحه توزیعی



خصوصیات مست لکیا



اوضاع اقلیمی



میتری بودن



تهسی بندی مصرف دب رهایشی



نورم مصرف دب رهایشی در ابدانستان



نورم مصرف دب رهایشی در ممالک منتل



نوسان مهدار مصرف دب



مهدار دب مورد ضرورت سایر استفادی کنندی گان

که



ضایعات دب در



حل مسایل و تمرینات

ان

که

بصل سوم


توزی دب



صفات سیست توزیعی



انواع سیست های توزیعی



کرا توزی دب



توزی دوامدار دب



توزی وقفه ای دب



ا کاب تمدید نل



تهسی بندی ساحه توزیعی به نواحی بشاری



تمدید نل در ساحه توزیعی



نصع واب ها و د ت اتصالی



نهشه های سیست توزیعی
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دیاایا سیست توزیعی دبرسانی



ترتیع ماستر پالن دبرسانی برای پروژی های دید

بصل ا ارم


هایدرالکس سیست توزیعی



ریان دب در معابر سربسته



ضایعات انرژی در معابر سربسته



ضایعات انرژی در کوب نل (ضایعات اساسی)



ضایعات انرژی در د ت اتصالی (ضایعات برعی انرژی)



تحلیل ریان دب در سیست های هایدرولیکی دبرسانی



کل عمومی معاد ت ریان دب در معابر



معادله هان ویلی برای تحلیل ریان دب



معادله مانن



تحلیل هایدرولیکی



کریهه تعدیل سیست به نل معادب



تعدیل نل های مسلسل به نل واحد



تعدیل نل های موازی به نل واحد



کریهه دزمایشی و خجا

برای تحلیل ریان دب
که های های توزیعی

بصل پنج


نل ها و لوازم ملحهه دن



انواع نل های دبرسانی



مهایسه نل ای قابل استفادی در دبرسانی



واب ها



یردها ها



د ت اتصالی



انواع د ت اتصالی

 لوازم اندازی گیری مهدار مصرف دب میترهای دب

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری



ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو
378
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بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

1

2

380

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

1.75

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

 Water supply and sanitary engineering , Written by Rangwala

ماخ اساسی

2
مجموع

81.70
اوسط عمومی

1.5
2

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

4

ا نایی با نل ا و ملحهات دن

1

2

1

3

2

2

های توزیعی

3

د ـــنایی بـــا هایـــدرولکس سیســـت

1

2

3

2

2

2
2

د نایی با کمیت و توزی دب

1

2

3

1

2

1
1

دبرسانی

1

2

3

1

2

1

ا ــــــنایی بــــــا روب و اهمیــــــت

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

5

 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط  = 1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
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ماخ کمکی

رهنمایی میتودیکی کار صنفی دوکتور اوروباروبسکی تر مه انجنیر ن ام الدیا ع یمی با

1.

تصحید پوهنمل دوکتور ع دالرحی "نیر" از انتشارات وووووووووو 1355
دبرسانی و کانالیااسیون ( تج یاات ب دا تی تننیکی تعمیرات و مناکر مسکونی مول :

2.

دوکتور ع دالرحمان " ریان" انستیتوت وووووووووو  1367کابل
Water Resources Systems Engineering by W A Hall and J A
Dracup
Design of Water Resources Systems by Purcell Patrick A
Water and Wastewater Engineering: Design Principles and
Practice Mackenzie L. Davis, Ph.D., P.E., DEE

پالن و مفردات درسی مضمون نرم افزار های انجینری
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
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3.
4.
5.

صن ا ارم :سمستر هفت
ساختمان ای صنعتی و مدنی
نرم اباار های انجنیری

دیپارتمنت:
اس م مون:

CO-CIC-743

کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:

 2کریدت
تنصصی
CO-CIC-212

ا ارم
هفت

رح منتصر م مون
بــا دمــوختا نــرم ابــاار هــای انجنیــری محصــالن قــادر خواهــد بــود تــا پــروژی هــای ســاختمانی را بــه قســ تحلیلــی بــا اســتفادی
از ایــیا نامــه هــای معت ــر بــیا المللــی مــودب تحلیــل کراحــی و دیتیــل نمایــدو بــا دمــوختا م ــمون متــ کری محصــالن
میتوانــد دموختــه هــای مســلکی و علمــی خــویی را بــه کــور درســت و مجمــ ا در نــرم ابــاار هــای معربــی نمایــد و نتیجــه
مجلوب و قناعت بنی را از دن حاصل نمایدو
اهداف دموز ی:


د نایی با نرم اباار های



معربی مینوها نرم اباار های



مودوب نمودن ساختمان پروژی صنفی



ت یه گاارم از پروژی صنفی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



کارهای براتوای و ود نداردو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
مفردات درسی م مون نرم اباار اانجنیری()Staad Pro


معربی وکاربرد دن درساحات انجنیری ساختمانی



مراحل کاری نرم اباار های
382
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نصع نرم اباار های



معربی ب ای کاری برنامه



معربیدستور( )General



معربی دستور()Propert y



معربی دستور اتکا ومشنصات()Support and propert y



معربی دستور()Loadi ng



معربی دستور( )Mat eri al s



مودوب سازی()Model i ng



مودوب سازی اوکات سادی دربرنامه()Frame Model i ng



روم معربی نمودن ()Assi gnment Met hod



معربی دستور( )sel ect



تحلیل تیرسادی()Anal yze of si mpl y support ed beam



مودوب سازی اوکات سه بعدی دربرنامه()3D Frame Model i ng



معربی دستور( )t ransi t i onal repeat



توضید دیاگرام های قوی هاداخلی تشنجات وتدییر کل



نحوی استفادی ازدستور()Run St ruct ure Wi zard



کرز استفادی از دستور دیاایا()Desi gn



معربی پارامترهای دیاایا( )Desi gn Paramet er



دیاایا تیرسادی( )Desi gn of si mpl y support ed beams



تشرید راپور دیاایا( )Desi gn out put



تعییا بارباد درساختمان()Wi nd Load



معربی بارزلاله()Sei smi c l oad



معربی دستور( )Load cases det ai l s



دمیام بارها()Load combi nat i on



دیاایا ساختمان ای دهنکانکریتی باتمام اییات دن( )Desi gn of RCC St ruct ures



دیاایا ساختمان ای بو دی باتمام اییات دن( )Desi gn of St eel St ruct ures



ت یه راپورهای دیاایا( ) Desi gn Report

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو
383
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محصالن با ع ر معهوب صرف تا ٪25غیرحاضری نمودی میتوانندو



بیشتر از ٪25غیرحاضری باعث محرومی ازامتحان ن ایی م مون میگرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

1

1

2

3

3

3

1

1

2

1.5

3

3

3

4

مـــودوب نمـــودن ســـاختمان پـــروژی
صنفی
ت یه گاارم از پروژی صنفی
مجموع

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

1

1

2

1

3

3

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2

معربی مینوهای نرم اباار های

1

1

2

1

3

3

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

1

د نایی با نرم اباار های

1

1

2

1

3

3

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

21.9

اوسط عمومی

 =3اع می تریا ا تراک  =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک
مناب یا مآخ

1و ماخ اساسی

STAAD PRO MANUAL

6.

2و ماخ کمکی

ACI 318-14 : Building Code Requirements for Structural Concrete and
Commentary
ASCE 7-16: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings
)and Other Structures (ASCE/SEI 7-16
IBC-2015: International Building Code
AISC: American Institute of Steel Construction

7.
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8.
9.
10.

صن ا ارم :سمستر هشت

صنف چهارم :سمستر هشتم
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پالن و مفردات درسی مضمون ثقافت اسالمی 8-
لیسانس

مهج تحصیلی:
پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

هابت اسالمی 8-

کود م مون:

CO-CIC-801

تعداد کریدیت:

 1کریدیت

نوعیت م مون:

پوهنتون موب

پیشنیاز م مون:

CO-CIC-701

صن :

ا ارم

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
م مون هابت اسالمی از مله م امیا پوهنتون موب است که منحیث احترام به معتهدات و احکام اسالمی و ب
تدریس دن به گونه اکادیمیک در تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی در همه سمستر های روزانه و

ب تر دیا مهدی اسالم

انه قابل تج یر می ا ددر ایا کی

نیست که محصالن وان کشور ضرور ت م رم به ایا م مون دا ته زیرا نگ ای خانمانسوز سه دهه اخیر از یکجرف و دوری از برهن

و

بینی اسالمی از انع دیگر همچنان نگ ای بکری که از هر سوایری دی با کوبان های از انحراف و گمراهی برای از ادی کشیدن برزندان
ما برما تاخته اند مهاومت انسان مسلمان در پابندی به امور دینی و احکام رعی ضعی نمودی و امکانات براگیری دنرا به ویمی برای نسل وان
مسلمان ک رن

می نماید که در نتیجه اکثریت مسلمانان از درک حهیهت اسالم بدور ماندی و اسالم عایا را که یک ن ام کامل زندی گی برای

انسان است بهط در اند ع ادت انگشت مار که دن ه بصورت درست و ک ر احکام ریعت صورت نمی گیرد خالصه نمودی و ن ام زندی گی
ایرا که اهلل واحد و یگانه برای بشریت پسندیدی است از زندی گی خویی به نحوی خارج ساخته اند که ایا کار ان مشکالت را که امروز وام
اسالمی با دن دست و گری ان اند ب ار دوردی استودرحالیکه دیا مهدی اسالم همانگونه که رابجه انسان را با رب ام در مسایل ع ادتی تن ی
می نماید رابجه وی را با نفس خودم نیا در ن ام اخالقی تن ی نمودی است و معیار ارزیابی ایمان انسان را در گرو اخالا نیکوی وی قرار
میدهد به عیا کل دیا مهدی اسالم ارت ای انسان را با همنوع ام اه در خانوادی و یا در امعه تن ی نمودی زیرا انسانیکه باک

ا تماعی

است نمی تواند به تن ایی زندی گی نماید ضرورت به همنوع خویی دارد تا خانوادی را تشکیل دهد و امعه را بمیان دورد پس از مله م متریا
ان یاءعلی

و ای

السالم تن ی روابط ذات ال ینی میان انسان ا می ا د که با بکار بردن ن ام ای خانوادی گی ا تماعی سیاسی اقتصادی

وبرهنگی که از دیات قران مجید و سنت پاک پیام ر اسالم سراشمه می گیرند روابط دن ا را تن ی و ترتیع میکنندو

اهداف دموز ی:


دموزم اساسات تمدن



دموزم در مورد بنیان گ اران تمدن اسالم
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دموزم دست دوردهای مسلمانان در تمدن



دموزم نهی تمدن اسالم در ایجاد تمدن دید



دموزم مهایسه بیا تمدن ها

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب :ورود به پدیدی تمدن


تعری لدوی و اصجالحی تمدن



برا بیا اصجالحات تمدن و هابت



عناصر تمدن اسالم



ویمگی ای تمدن اسالم



من ج اسالم در ساختار تمدن



بنی اوب(ساختار انسان متمدن)



بنی دوم( امعه ء متمدن)

بصل دوم :بنیان گ اران تمدن اسالم


رسوب اهلل(صلی اهلل علیه وسل )و کارگرد های متمدنانهءدن



خلفای را دیا و کارگردهای تمدنانهء دن ا



علمای اسالم و کارگرد های تمدنی دنان

بصل سوم :نمونه ای از اندوخته های علمی مسلمانان


ایجاد علوم دید
 oدر علوم الهردن
 oدر علوم اعتهادی
 oدر عل حدیث و عل الر اب
 oدر علوم به ی
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توسعه ء علوم انسانی:
 oدر علوم بکری و اعتهادی و بلسفهو

بصل ا ارم :بنشی از دست دوردهای مسلمانان در تمدن
 ریاضیات
 هندسه
 کع
 تاریخ
 درابیه
 معماری و انجنیری
بصل پنج  :نهی تمدن اسالم در ایجاد تمدن دید
بصل ش  :مهایسه بیا تمدن ها




مف وم ت ا می برهنگی و ن
وسایل ت ا

برهنگی و ن

اهداف ت ا

برهنگیو

بکری
بکری (استشراا تنصیر و غیری)

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
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پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

1

ــــناخت مف ــــوم ن ــــام سیاســــی در

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

نتایج متوقعه م مون

 1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

ماری

نتایج متوقعه ر ته

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

3

1

1

1

1

1

اسالم و ارت ای اسالم با سیاست
ــــناخت برنامــــهء سیاســــی رســــوب

2

3

1

1

1

1

1

اهلل(صلی اهلل علیه وسل )
دمـــوزم م ـــادی سیاســـت اســـالمی و

3

3

1

1

1

1

1

دولت در ن ام سیاسی اسالمی
دمــــوزم ارکــــان دولــــت اســــالمی و

4

3

1

1

1

1

1

و ای دولت در ن ام سیاسی اسالم
5

روابط دولت

3

1

1

1

1

1

6

صلد در ن ام سیاسی اسالم

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

مجموع
اوسط عمومی

1.33
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

 =1کمترینا تراک

مناب یا مآخ
.1

ماخ اساسی

در ریان سمستر مشنا میشود

.2

ماخ کمکی

در ریان سمستر مشنا میشود
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پالن و مفردات درسی مضمون حفاظت کار
لیسانس

مهج تحصیلی:

وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
حفا ت کار

پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

ا ارم

سمستر:

هشت

CO-CIC-823

 2کریدت
تنصصی
ندارد

رح منتصر م مون
م ـــمون حفا ـــت کـــار از اگـــونگی مو ودیـــت خجـــرات مـــدیریت و کنتـــروب خجـــرات در محـــیط کـــاری ســـاختمانی بحـــث
مـــی نمایـــدو حفا ـــت کـــارگران در محـــیط کـــار یکـــی از و ـــای اولیـــه و م ـــ صـــاح ان ـــرکت هـــا نـــا ران و انجنیـــران
کنتـــروب از کیفیـــت مـــی با ـــدو امـــروزی ارقـــام مـــرگ و راحـــت عمیـــر نا ـــی از خجـــرات پروســـه هـــای ســـاختمانی و مـــواد
ســـاختمانی در صـــنعت ســـاختمان ســـازی بـــا ی مـــی با ـــدو بنـــاء موضـــوع حفا ـــت و مـــدیریت کـــاهی خجـــر یکـــی از
موضوعات م

و حیاتی در صنعت ساختمان سازی می با دو

اهداف دموز ی:


د نایی با مفاهی اولیه و اساسی حفا ت کار



امراض و خستگی های نا ی از محیط کار



اباار حفا ت نصی کارگران



ب سازی محیط سال

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



کارهای براتوای و ود نداردو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
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مهدمه -مفاهی و تعریفات


ب دا ت ب دا ت کار حفا ت کار مساله حفا ت کار موق اساسی حفا ت کار حاد ه نا ی از کار تننیک بی خجر خجر
تولیدی ارگونومی



ارزم و اهمیت کار ماایای کار حوادث نا ی از کار -اهمیت حوادث نا ی از کار علل حوادث نا ی از کار حاد ه پ یری
عوامل مو ر در بروز حوادث بررسی حوادث محاس ه حوادث نا ی از کار



لوگیری از حوادث نا ی از کار

امراض حربوی –بیماری اینا یازعوامل بایکی بیماری های نا ی از عوامل مینانیکی بیماری های نا ی از عوامل بیولوژیکی
بیماری های نا ی از عوامل کیمیاوی بیماری های نا ی از عوامل روانی اصوب پیشگیری از بیماری های حربه ای



خستگی –علل وعالی خستگی عوارض خستگی پیشگیری ازتا یرات منفی خستگی



عوامل کیمیاوی زیان دور محیط کار -نورم بندی مرک ات کیمیاوی هوا اکسیجا نایترو ا کاربا مونواکساید هایدرو ا
سلفاید سلفردای اکساید اکساید های نایترو ا گاز های مو ود در هوای بشردی بارم الدی اید اکرولییا



ضرر های حربه ای گرد در صنای تولیدی مجادله با گرد س

ناسی صنعتی عوامل زیان دور بایکی محیط کار -رو نایی

عوارض نا ی از گرما تدابیر حفا تی وپیشگیری از خجرات دن تا یرات منفی سرما روی کارگران در محالت کار
تدابیر حفا تی و پیشگیری از خجرات دن خجرات نا ی از صدا های تولیدی ا رات منفی سر و صدا روی کارگران کاهی و
کنتروب سر و صدا ارتعا ات تولیدی تا یر ارتعا ات روی کارگران پیشگیری از تا یرات منفی ارتعا ات تولیدی
تشعشات مواد رادیو اکتی

مشنصات تشعشات دیون ساز د ار تشعشات حفا ت در برابر تشعشات رب دلودگی در مورد مواد

رادیو اکتی بشار بیماری ها و عوارض نا ی از کاهی بشار هوا بیماری ها و عوارض نا ی از ازدیاد هوا

لوگیری از عوارض

بشار


حفا ت در مهابل برا گربتگی و لوگیری از خجرات برا گربتگی



ایمنی و حفا ت در مهابل دتی سوزی احتراا ک هه بندی دتی حفا ت در مهابل احتراا و انفجار کریهه خاموم کردن
دتی وسایل و لوازم اکفای حریر



وسایل حفا ت انفرادی ل ای کار پیی بند کالی عینک های حفا تی گو ی های حفا تی کمر بند های حفا تی حفا ت
پا ها انواع بوت های حفا تی پا پیچ ها وسایل حفا تی دست ها و بازو ها وسایل حفا تی



از تنفسی

کمک های اولیه در محالت کار کمک های اولیه در برخورد با مجروحیا کمک های اولیه در سوختگی ها کمک های اولیه در
سرما زدگی گرما زدگی برا گربتگی خفگی در دب مسمومیت ها و کمک های اولیه در مورد وک



ب سازی محیط کار -تامیا دب د امیدنی سال و کابی
باضالب تامیا غ ای سال

م دوری و دب صحید زباله و مواد زاید م دوری و دب صحید

م ارزی با حشرات و وندگان ایجاد تس یالت ب سازی کابی تامیا ن ابت عمومی محیط کار ایجاد

مراکا ب دا ت و درمانگای برای ارااه خدمات درمانی دموزم کارگران و کارمندان برای رعایت اصوب ب دا ت در محیط کار
انجام کنتروب زم

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
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پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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نتایج متوقعه ر ته
6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری
متنوع از لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی
و انکشاف پایدار

4

ب سازی محیط سال

2

3

2

3

1

1

2

3

1.5

3

1

1

ماری

امـــراض و خســـتگی هـــای نا ـــی از
محیط کار

مجموع

4و کســـع م ارت های مســـلکی کمکی انجنیری
ســـاختمانی از مله ســـرک ســـازی دبرســـانی و
کانالیایسیون برا و غیری

3

اباار حفا ت نصی کارگران

2

3

2

3

1

1

2

حفا ت کار

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در
ساحه و ن ارت از پروسه اعمار و کیفیت ساختمان ا با
درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

2

3

1

3

1

1

1

د ــنایی بــا مفــاهی اولیــه و اساســی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای
منتل با اســتفادی از دانی مســلکی و نرم اباارهای
مربوکه

2

3

1

3

1

1

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و
دیگر ســـاخ تار های انجنیری با اســـت فادی از دانی
تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون

21.9

اوسط عمومی
 =3اع میترینا تراک  =2ا تراکمتوسط =1کمترینا تراک
مناب یا مآخ
ماخ اساسی

Principles of Construction Safety by Allan St John Holt

1.

ماخ کمکی

Enterprise Risk Management in International Construction Operations by
Bon-Gang Hwang and Sui Pheng Low
Construction Safety and Waste Management: An Economic Analysis (Risk
Engineering)” by Rita Yi Man Li
Construction Inspection Handbook: Total Quality Management” by James J
O’Brien
OSHA_Construction_Guidelines

1.
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2.
3.
4.
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پالن و مفردات درسی مضمون دیزاین ساختمان های آهن کانکریتی
لیسانس

مهج تحصیلی:
پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

دیاایا ساختمان ای دهنکانکریتی 2-

کود م مون:

CO-CIC-830

تعداد کریدیت:

 4کریدیت

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:

CO-CIC-730

صن :

ا ارم

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
دیاایا ساختمان ای دهنکانکریتی  2-یکی از م ا میا تنصصی م
معلوم است با کراحی تعمیرات دهنکانکریتی که ا از و ای

ر ته انجنیری ساختمانی می ا دو ایا م مون کوریکه از نام ام

عمدی انجنیران ایا ر ته می ا د سروکار داردو با اموختا مفردات ایا

م مون بارغ التحصیالن ا یا ر ته قادر به کراحی عناصر منتل تعمیرات دهنکانکریتی از ق یل پایه های کوتای پایه های کویل ت داب
ها دیوارها و غیری (مفردات درسی دیدی ود) میگرددو عالوی بر ایا مفاهی مدلر دیاایا دهنکانکریت از ق یل ساختمان های دهنکانکریت
مسلسل ارخی سلع های متکی به اک راف یا دوکربه میتود دیاایا مستهی دهنکانکریت متشنج ق لی قالع بندی و غیری در ایا
م مون تدریس میگرددو

اهداف دموز ی:


دموزم دیاایا پایه های کوتای و کویل



دموزم دیاایا ت داب ها



دموزم دیاایا دیوارها



دموزم در مورد ساختمان های دهنکانکریت مسلسل



دموزم ارخی در عناصر دهنکانکریتی



دموزم سلع های متکی به اکراف یا دوکربه و



میتود دیاایا مستهی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر

ت رح دری دید و م احث ن ری
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بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو



پروژی صنفی دوم

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل ده  :دیاایا پایه های کوتای تحت بارمحوری ومومنت های انحنایی


بارمحوری وخمشی



مرکاپالستیکیت



توسعه دیاگرام عمل متهابل



استفادی دیاگرام عمل متهابل



اصالحات کود دیاگرام عمل متهابل



دیاایا و تحلیل پایه های با بارهای محوری غیرمرکای با استفادی ازدیاگرام عمل متهابل



برم درپایه ها



خمی دومحوری



ادامه بحث ضریع کاهی ربیتØ



مثاب ها

بصل یازده  :پایه های کویل


معربی



اوکات های باحرکت ان ی وبدون حرکت ان ی



تا یر غری



تعییا ضریع  Kبا اارت های تن ی کنندی



تعییا ضریع  kبا معاد ت



تحلیل مرت ه اوب با استفادی ازخصوصیات خا



پایه های کویل بدون حرکت ان ی یا بری های محک



بارگ سازی مومنت پایه های با حرکت ان ی

ا اا



بارگ سازی مومنت پایه های بدون حرکت ان ی



تحلیل اوکات های باحرکت ان ی



دی

مثاب ها

بصل دوازده  :ت داب ها


معربی



انواع ت داب ها
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بشار حهییهی خاک



بشارمجاز خاک



دیاایا ت داب دیواری



یاایا ت داب های داگانه مربعی



ت داب های گوب یا اند ضلعی کل



انتهاب بار از پایه به ت داب



ت داب مستجیلی داگانه



ت داب وری ای



دیاایا ت داب برای نشت مساوی



ت داب تحت بار ا اای محوری



انتهاب قوی های ابهی


مثاب ها

ت داب کانکریت معمولی

بصل سیاده  :ساختمان های دهنکانکریت مسلسل


معربی



بحث عمومی میتود تحلیل



خط تا یرکیفی



دیاایا حدی



دیاایا حدی برحسع کود ACI



دیاایا مهدماتی ا اا



تحلیل تهری ی اوکات های مسلسل تحت بار های عمودی



بحلیل تهری ی اوکات های مسلسل تحت بارهای ابهی



روابط ابهی برای ساختمان ا



کوب های توسعوی برای ا اای مسلسل



مثال ا

بصل ا ارده  :ارخی


معربی



سیخ های تهویتی ارخشی



مومت های ارخشی که دردیاایا درن رگربته میشود



تشنجات ارخشی



موقعیکه سیخ های تهویتی برحسع کود  ACIضرورت است



مومنت مهاومت ارخشی



دیاایا سیخ های ارخشی
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خواسته های اضابی کود ACI



مثاب برحسع واحد SI



معاد ت  SIو مثاب



مثاب ها

بصل پاناده  :سلع های متکی به اکراف یا دوکربه میتود دیاایا مستهی


معربی



تحلیل سلع دوکربه



دیاایا سلع دوکربه مجابر کود  ACIو



پایه ونواروسجی



مهاومت بر ی سلع



محدویت ضنامت و خواسته سنتی



محدویت میتود دیاایا مستهی



تهسیمات مومنت درسلع



دیاایا یک سلع همواروسجی



ابحای (بارگ اری) بارزندی



تحلیل سلع دوکربه با گادر



انتهاب مومنت وقوی بر ی بیا سلع و گادر



دهانه درسیست سلع ها



مثاب ها

بصل اناده  :دیوارها


معربی



دیوارهای غیرباربردار



دیوارهای باربردارکانکریتی روم دیاایا تجربی



دیوارهای بر ی





رایط  ACIبرای دیوارهای بر ی
اقتصاد درساختمان دیوار
مسایل

بصل هفده  :دهنکانکریت متشنج ق لی



معربی



ماایا ونواقا دهنکانکریت متشنج ق لی



تشنج ق لی وتشنج بعدی



مواد برای کانکریت متشنج ق لی
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محاس ه تشنج



انواع مهاک متشنج ق لی



ضایعات تشنج ق لی



مهاومت ن ایی مهاک متشنج ق لی



خمیدگی



برم درمهاک متشنج ق لی



دیاایا سیخ های بر ی



م احث اضابی



مسایل

بصل همده  :قالع بندی


معربی



مسوولیت دردیاایا قالع ها



مواد مورد استفادی درقالع ها



مایا کردن قالع ها



اقتصاد درقالع



کل نگ داری



تعریفات



قوی های عامل با ی قالع های کانکریت



تحلیل قالع برای سلع برم وبام



دیاایا قالع برای سلع برم وبام



دیاایا پایه های استنادی



تشنجات روابط



دیاایا قالع دیوارها



مثاب ها

بصل ناده  :سیست تعمیرات دهنکانکریتی


معربی



دیاایا تعمیرات دهنکانکریتی



بارهای عامل با ی اوکات های ساختمان



تحلیل ودیاایا مهدماتی



مرورنتایج وتدییرات دیاایا
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نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی در امتحان ن ایی م مون می گرددو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%
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دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

1

دموزم دیاایا پایه های کوتای و کویل

2

1

3

3

3

2

2

دموزم دیاایا ت داب ها

2

1

3

3

3

2

3

دموزم دیاایا دیوارها

2

1

3

3

3

2

4

ماری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون

دمــــوزم در مــــورد ســــاختمان هــــای دهــــا
کانکریت مسلسل

2

1

3

3

3

2

5

دموزم ارخی در عناصر دهنکانکریتی

2

1

3

3

3

2

6

دمـــوزم ســـلع هـــای متکـــی بـــه اکـــراف یـــا
دوکربه

2

1

3

3

3

2

7

میتود دیاایا مستهی

2

1

3

3

3

2

2

1

3

3

3

2

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

2.33
 =2ا تراک متوسط

 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی



کتــــاب  Design of Reinforced Concreteتــــالی McCormac
 Clemson Universityبراسای کود  ACI 318-11ساب 2005

ماخ کمکی



لکچر نوت م مون





کتاب محاس ه عناصر دهنکانکریتی تالی غالم مجت ی نورزادی
Concrete Structures, McGraw Hill, 2011
Requirements
for
Structural
Concrete
(ACI
)318-14
Reinforced Concrete Mechanics and Design 6th Edition
تالی  Games K. Wightو  Games G. MacGregorانتشارات  Parisonساب 2012
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پالن و مفردات درسی مضمون دیزاین ساختمان های فلزی2-
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی
ساختمان های صنعتی و مدنی
دیاایا ساختمان های بلای 2

مهج تحصیلی:
پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

ا ارم

سمستر:

هشت

CO-CIC-831

 4کریدت
تنصصی
CO-CIC-731

رح منتصر م مون
بـــا براگیـــری محتویـــات م ـــمون دیـــاایا عناصـــر بلـــای  2محصـــالن میتوانـــد درتحلیـــل و کراحـــی پایـــه هـــای بشـــاری
غیرمرکـــای اتصـــا ت ســـادی ولـــدنگی و بـــولتی اتصـــا ت غیـــر مرکـــای و مهـــاک بـــا مـــواد ترکی ـــی را انجـــام دهـــدو م ـــمون
متـــ کری مفکـــوری اصـــلی کـــرح و دیـــاایا عناصـــر بلـــای را بـــه محصـــالن ایجـــاد مـــی نمایـــدو بـــا براگیـــری ایـــا م ـــمون
محصالن قادر خواهد بود تا ساختمان ای بلای را از بام الی ت داب تحلیل کراحی و تج یر نمایدو
اهداف دموز ی:


د نایی با پایه های بشاری غیر مرکای



د نایی با اتصا ت سادی



د نایی با اتصا ت غیر مرکای



ا نایی با مهاک مواد ترکی ی



د نایی با گادرهای با مهاک ترکی ی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



کارهای براتوای و ود نداردو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل ش  :پایه های بار دی غیرمرکای


تعری



روابط عمل متهابل



روم های تحلیل مهاومت مورد نیاز



روم توصی مومنت



اوکات های م ار دی وبدون م اربند



اع ای بدون تدییرمکان ان ی



اع ای دارای تدییرمکان ان ی



دیاایا پایه های بار دی غیرمرکای



تری های دارای تسمه بوقانی

بصل هفت  :اتصا ت سادی


معربی



اتصا ت بولتی و ا کاب تنریع دن



مهاومت قابل بردا ت باصله ومحدودیت های باصله کناری



مهاومت بر ی



نصع بولت های با مهاومت با



لدام و انواع اتصا ت بحرانی



مثال ای دیاایا



بولت های بامهاومت عالی در کشی



محاس ه همامان سوراخ های نامن



اتصا ت ولدینگی



ولدین

در برم و کشی

قوسی

بصل هشت  :اتصا ت غیرمرکای


مثال ای اتصا ت بار دی غیر مرکای



اتصا ت بولت های بار دی غیرمرکای :تن ا قوی بر ی



اتصا ت بولت های بار دی غیرمرکای :برم و کشی



اتصا ت ولدینگی بار دی غیرمرکای :دربرم



اتصا ت ولدینگی بار دی غیرمرکای :برم وکشی



اتصا ت که تحت تا یر مومنت قرارمیگیرند
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ق رغه سنتی ستون ا و دیگر تهویت کنندی ها



اتصا ت پلیت های کناری



خالصه

بصل ن  :مهاک بامواد ترکی ی


معربی



موارد استفادی



عرض مو ر تاقچه



سیخ های بو دی گوب



دیاایا



تدییر کل



گادرهای بامواد منتلط و ورقه های بلای



داوب برای تحلیل ودیاایا مهاک بامواد ترکی ی



گادرهای ادامه دار



پایه های بامواد ترکی ی

بصل ده  :گادرهای بامهاک ترکی ی


معربی



موارد عمومی



محدودیت( )AISCدر انتحاب مهاک ترکی ی



تشنجات انحنای



مهاومت بر ی



سنتی های باربردار



دیاایا

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیرحاضری نمودی میتوانندو



محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

بیشتر از  ٪25غیرحاضری باعث محرومی در امتحان م مون میگرددو

قواعد کارخانگی
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کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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نتایج متوقعه ر ته

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

1

د ــــنایی بــــا پایــــه هــــای بشــــاری
غیرمرکای

1

2

2

3

3

3

2

د نایی با اتصا ت سادی

1

2

2

3

3

3

3

د نایی با اتصا ت غیر مرکای

1

2

2

3

3

3

4

ا نایی با مهاک مواد ترکی ی

1

2

2

3

3

3

5

د ــــنایی بــــا گادرهــــای بــــا مهــــاک
ترکی ی

1

2

2

3

3

3

1

2

2

3

3

3

ماری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نتایج متوقعه م مون

مجموع

32.3

اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

 = 1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

Steel Design by William T Segui

11.

ماخ کمکی

Unified Desing of Steel Structures, Louis F. Geschwindner
Design of steel structure, S.K. Duggal tata Mac grae hill publishing
company limited new dehli.
Structural steel design jack c maccormac , Stephen f . csernak fifth
edition
AISC: American Institute of Steel Construction

12.
13.

پالن و مفردات درسی مضمون انجینری زلزله
لیسانس

مهج تحصیلی:
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14.
15.
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پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

انجنیری زلاله

کود م مون:

CO-CIC-829

تعداد کریدیت:

 4کریدیت

نوعیت م مون:

تنصصی

پیشنیاز م مون:
صن :

ا ارم

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
ابدانستان یکی از کشورهای زلاله خیا در

ان در کمربند الپاید (یا مدیترانه) می ا دو کوریکه تاریخ نشاندادی است قسمت های رقی

و ماب رقی کشور بیشتر توسط زلاله های متوسط و کالن متأ ر گردیدیو از اینرو به خاکر کاهی دسیپ پ یری وام خود در مهابل
زلال ا زم است م مون انجنیری زلاله در نصاب تحصیلی ر ته های انجنیری پوهنتون ای کشور امل کردو انجنیری زلاله یکی از
م امیا تنصصی م

ر ته انجنیری ساختمانی می ا دو ایا م مون کوریکه از نام ام معلوم است با کراحی تعمیرات در مهابل زلاله

که ا از و ای عمدی انجنیران ایا ر ته می ا د سروکار داردو با اموختا مفردات ایا م مون بارغ التحصیالن ایا ر ته قادر به کراحی
تعمیرات منتل

در مهابل قوی های زلاله می ا دو دیاایا تعمیرات در مهابل زلاله مارا در کاهی دسیپ پ یری در حیا وقوع زلال ای

کالن کمک می نمایدو

اهداف دموز ی:


دموزم مفاهی ابتدایی زلاله



دموزم در مورد دینامیک ساختمان



دموزم در مورد خسارات زلاله



دموزم پرنسیپ های اساسی دیاایا تعمیرات مهاوم زلاله



تحلیل استاتیکی ساختمان ها برای قوی های زلاله

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ت رح دری دید و م احث ن ری

ارااه سوا ت درون صنفی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن
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کارهای گروپی و ارااه دنو



کارهای انفرادی گرابیکی

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
بصل اوب  :علل ومیکانیام وقوع زلاله
 .1.1مهدمه
 .1.2ک هه بندی منا ر زلاله ازلحاظ زمیا ناسی
 .1.3انواع کست های زمیا
 .1.4کست سان اندرای
 .1.5ن ریه برگشت ارتجاعی
 .1.6انواع زلاله ها
 .1.7زلاله های غیر تکتونیک
 .1.8گروپ بند ی ساختمان ها برحسع اهیمت
بصل دوم :امواج زلاله


انواع امواج زلاله



تعییا مرکا زلاله به کمک سه دستگای زلاله سنج



دت زلاله



بارگی زلاله



روابط بیا بارگی و دت زلاله



اباار های اندازی گیری زلاله



روانگرایی

بصل سوم :دینامیک ساختمان


مهدمه



سیست های دارای یک در ه ازادی



روم های گسسته سازی



واکنی (عکس العمل) نس ت به بارگ اری تناوبی



سیست ها ی دارای اند درا ه ازادی

بصل ا ارم :بررسی خسارات زلاله به ساختمان ها


مهدمه



ساختمان های خشتی



ک هه نرم



کل پ یری ساختمان های دهنکانکریتی
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دیوار های بر ی دهنکانکریتی



کست درا ر مومنت واژگونی



تا یردیوار های خود بردار



ارخی (پیچی)



مو ودیت ناوی و پایپ ها دربیا پایه ها

بصل پنج  :انتناب یمای های ساختمانی
.1.5مهدمه
سیست دیوارهای باربردار
.2.5
سیست بیرم ساختمان سادی
.3.5
سیست بیرم های خمشی
.4.5
سیست دوگانه یا ترکی ی
.5.5
سایر سیست های ساختمانی
.6.5
بیرم روبنا یا ساختمان با ی زمیا
.7.5
سادگی وتهارن ( تنا ر)
.8.5
درزهای ضد زلاله
.9.5
توزی یکنواخت وپیوسته مهاومت
.10.5
تناسع ا اای ابهی وقای
.11.5
ساختمان های سنت درمهابل ساختمان های برم (انعجاف پ یر)
.12.5
ساختمان های کامأل نرم
.13.5
ساختمان های نرم اصالح دی
.14.5
ساختمان های سنت
.15.5
انتناب مواد ساختمانی
.16.5
تا یر عناصر غیروزنه بردار ( یا غیرساختمانی)
.17.5
بیرم زیربنا
.18.5
بصل ش  :پرنسیپ های اساسی دیاایا تعمرات مهاوم زلاله
.1.6خصوصیات حل ساختمانی پالنگ اری و سنجی تعیمرات مهاوم زلاله
.2.6تعمیرات خشتی
.3.6تعمیرات بالک بارگ
.4.6تعمیرات پانیل بارگ
.5.6تعمیرات کرکاسی
.6.6تعمیرات دهنکانکریتی نوع یکرینت
بصل هفت  :تحلیل استاتیکی ساختمان ها برای قوی های زلاله
.1.7مهدمه
.2.7دریابت قوی های زلاله
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.3.7محاس ه اوکات ازا ر قوی های ابهی زلاله
 .4.7م اوری بار با ی عناصر وزنه بردار ساختمان
.5.7دریابت نیروها ی داخلی اوکات به کریهه کنی
بصل هشت  :ساختمان های بنایی
.1.8مهدمه
.2.8وضعیت ساختمان های خشتی ومصالد بنایی
.3.8ساختمان های غیر بنایی
.4.8ساختمان های بنایی سیخ بندی دی
.5.8ساختمان های خشتی مرکع
.6.8ساختمان های بنایی تهویه دی
.7.8عمل کرد ساختمان های بنایی دربرابر زلاله
.8.8تنریع ساختمان های خشتی
.9.8دزمایی های بارگ اری دینامیکی
دزمایی های بارگ اری دینامیکی واستاتیکی
.10.8
ازمایی های بارگ اری استاتیکی
.11.8
دیوار های خشتی
.12.8
دیوار های خشتی تهویه دی
.13.8
بصل ن  :ساختمان های بو دی
.1.9مهدمه
.2.9بیرم های خمشی
.3.9بیرم های م ار دی
.4.9اتصا ت ساختمان های بو دی
بصل ده  :ساختمان های دهنکانکریتی
مهدمه
.1.10
کل پ یری بیرم های دهنکانکریتی تهویه دی دربرابر زلاله
.2.10
خواسته های دیاایا بیرم های دهنکانکریتی دربرابر زلاله
.3.10

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو
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قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

پالیسی نمری دهی
نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

نتایج متوقعه ر ته

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

دموزم مفاهی ابتدایی زلاله

2

2

3

2

3

3

2

دموزم در مورد دینامیک ساختمان

2

2

3

2

3

3

3

دموزم در مورد خسارات زلاله

2

2

3

2

3

3

4

دمــــوزم پرنســــیپ هــــای اساســــی دیــــاایا

2

2

3

2

3

3
نتایج متوقعه م مون

تعمیرات مهاوم زلاله

تحلیـــل اســـتاتیکی ســـاختمان هـــای منتلـــ
5

مجموع

 =3اع می تریا ا تراک 2
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= ا تراک متوسط
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پالن و مفردات درسی مضمون فاضالب
لیسانس
وووووووووو
ساختمانی

:مهج تحصیلی
:پوهنتون
:پوهنحوی
414

ماخ کمکی

صن ا ارم :سمستر هشت
دیپارتمنت:
اس م مون:

ساختمان ای صنعتی و مدنی
باضالب

کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :
سمستر:

CO-CIC-844

 2کریدت
تنصصی
ندارد

ا ارم
هشت

رح منتصر م مون
بـــا براگیـــری محتویـــات م ـــمون باضـــالت محصـــالن قـــادر خواهنـــد ـــد کـــه باسیســـت هـــای کانالیایشـــا تج یـــاات
ب دا ــتی کــرا انتهــاب باضــالت بــه تصــفیه خانــه هــای تعیــیا قجــر نــل هــای باضــالت د ــنایی بــا معــابر کــرا تهســیمات
که های کانالیایشا د نا دی و در پروژی های عملی دن ارا تج یر نمایندو
اهداف دموز ی:


د نایی با سیست های کانالیایشا



د نایی با تج یاات ب دا تی نل ها



د نایی با دخ ی های دب های کثابات



د نایی با معابر



محاس ه

که های کانالیایشا

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارااه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن

ت رح دری دید و م احث ن ری



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دن



کارهای براتوای و ود نداردو

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
-

سیست های کانالیااسیون داخلی و عناصر اساسی دن

-

تج یاات ب دا تی نل ها و عناصر دن ا

-

دخ ی های دب های کثی (باضالب ها)

415

صن ا ارم :سمستر هشت
-

معابر کثابات و خاکروبه ها

-

محاس ه

که کانالیااسیون داخلی

-

محاس ه

که کانالیااسیون احاکوی (ناحیوی)

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیرحاضری نمودی میتوانندو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

 بیشتر از  ٪25غیرحاضری باعث محرومی در امتحان م مون میگرددو
قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

م

نتایج متوقعه ر ته

ی

مار

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
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صن ا ارم :سمستر هشت

6و ک سع م ارت کار گروپی من صو صا در محیط کاری متنوع از
لحاظ برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف
پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از
مله سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت
از پروســه اعمار و کیفیت ســاختمان ا با درن ردا ــت بودیجه و
زمان تعییا دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با
استفادی از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســـع م ارت های تحل یل ســـاخت مانی تعمیرات و دیگر
ساختارهای انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای
مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

د نایی با سیست های کانالیایشا

1

3

3

2

2

2

2

د نایی با تج یاات ب دا تی نل ها

1

3

3

2

2

2

1

3

3

2

2

2

1

3

3

2

2

2

1

3

3

2

2

2

1

3

3

2

2

2
نتایج متوقعه م مون

محاس ه

که های کانالیایشا
5

د نایی با معابر
4

کثابات

3

د ــــنایی بــــا دخــــ ی هــــای دب هــــای

مجموع
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اوسط عمومی

 =3اع می تریا ا تراک

Water supply and sanitary engineering , Written by
Rangwala
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 .1مناب یا مآخ ماخ اساسی

 =2ا تراک متوسط  =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ

صن ا ارم :سمستر هشت

 .2ماخ کمکی

دبرسانی و کانالیااسیون ( تج یاات ب دا تی تننیکی تعمیرات و

2.

مناکر مسکونی مول  :دوکتور ع دالرحمان " ریان" انستیتوت
وووووووووو  1367کابل
رهنمایی میتودیکی کار صنفی دوکتور اوروباروبسکی تر مه انجنیر

3.

ن ام الدیا ع یمی با تصحید پوهنمل دوکتور ع دالرحی "نیر" از
انتشارات وووووووووو 1355
Water and Wastewater Engineering Book by
Mackenzie L Davis
Wastewater Engineering Treatment Disposal
& Reuse Hardcover – December, 1978 by Metcalf
Eddy (Author), George Tchobanoglous
Wastewater Collection Systems Management
MOP 7, Sixth Edition (Water Resources and
Environmental Engineering Series) 6th Edition

پالن و مفردات درسی مضمون روش تحقیق
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

وووووووووو

پوهنحوی:

ساختمانی

418

4.
5.

6.

صن ا ارم :سمستر هشت
دیپارتمنت:

ساختمان ای صنعتی و مدنی

اس م مون:

روم تحهیر

کود م مون:

CO-CIC-845

تعداد کریدیت:

 1کریدت

نوعیت م مون:

اختصاصی

پیشنیاز م مون:

ندارد

صن :

ا ارم

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
روم تحهیر از م امیا اخت صا صی ر ته ساختمان ای صنعتی و مدنی می با د که در یک سم ستر تدریس می گرددو ایا م مون در ر ته
اداری اعمار ساختمان ها دیپارتمنت ساختمان ای صنعتی و دیپارتمنت

ر سازی تدریس میگرددوایا م مون به من ور د نا ساختا محصالن

با مفاهی و اساسات روم تحهیهتدریس می گرددو
روم تحهیر به عنوان یکی از م ــامیا اســاســی ایا ر ــته در بنی تشــنیا و دریابت پرابل ها همچنان تدویا عناویا برای پرابل ها ارااه
برضیه های منتل برای حل پرابل ها و تحهیهات ق ال انجام دی اگونگی استفادی از م اوری ارقام و قدرت تحلیل ارقام یوی های منتل
نمونه گیری خیلی ها ممد واق میگردد
اهداف دموز ی:


د نایی محصالن با انواع منتل تحهیر



د نایی محصالن با مساله تحهیر



د نایی محصالن با بازنگری نو ته های



ا نایی با یوی های منتل نمونه گیری



ا نایی محصالن با انواع و اقسام برضیه ها

 توانایی ارااه راپور تحهیر
یوی های تدریس و دموزم

منلوکی از روم های منتل تدریس در قالع روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی می گردد:


ارااه لکچر و رح دری دید و م احث ن ری



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ارااه سوا ت درون صنفی



کارهای گروپی و ارااه دنو

ت م احث دوکربه بیا استاد و محصالن

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)
عمومیات


مف وم تحهیر اهداف تحهیر مشنصات تحهیر روم های تحهیر دربرابر عل روم ناسی معیارهای یک تحهیر خوب کیفیت یک
تحهیر خوب انواع تحهیر
419

صن ا ارم :سمستر هشت
تعری مساله تحهیر
 مسله تحهیر تشنیا /انتناب مساله تحهیر رایط یا معیار های انتنابی کل بندی مساله تحهیر
بازنگری ادبیات ونو ته ها
 مناب ادبیات ونو ته ها کل بندی برضیه
برضیه ها خصوصیات برضیه ها مناب برضیه ها انواع واقسام برضیه ها
دیاایا تحهیر


دیاایا تحهیر مجالع دیاایا تحهیر دیاایا تحهیر اکتشابی دیاایا تحهیر توصیفی دیاایا تحهیر تصادبی نمونه برداری خجاهای
مرت ط با نمونه برداری

 ا ت اهات نمونه گیری انواع خجاها نمونه گیری غیر احتمالی نمونه گیری برم نای ق اوت نمونه گیری س میه نمونه گیری دردستری
روم م دوری اکالعات
م دوری اکالعات ا رای پروژی

تجایه وتحلیل اکالعات
 تجایه وتحلیل اکالعات دزمایی برضیه ها
تفسیر وگ ارم


تعمی وتوضد دادن کرح ازگ ارم تحهیر

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو

قواعد کارخانگی


کار های خانگی محصالن از  10نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری کارخانگی میشودو



در صورت عدم تکمیل کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر اـــانس دوم نـــداردو
محصالن می توانند ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو

420

صن ا ارم :سمستر هشت
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد

کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

م مون
امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

و ایع و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و ســلوک زم در رابجه به م ــمون را ارتها دهی و محصــالن باید در مشــارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خ صو صیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر بر صت م ساوی بدهندو اخالا و ا صوب ربتاری را که زمه محیط
علم ی است مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروسه تدریس گردد ا تناب نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س

بعاب

خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو
پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلومات استناد نادرست سرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از انع
مح صالن در حیا تح صیل انجام ودو ارتکاب انیا اعمالی از انع مح صل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تح صیالت
عالی با محصل م نون برخورد میشودو



استاد م مون مس ولیت ابتدایی برای تشنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو استاد در صورت تنشنیا عدم صداقت
علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیه محصل در زمینه معربی دن به مر



مربوکه تصمی اتناذ می نمایدو

تصمی استاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های درسی سایر محصالن را تحت الشعاع قرار نمی دهدو استاد
م مون واهد واقعه را با مدارک به مس ولیا باکولته اکالع می دهدو

اداری باکولته در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو

مار

ی

دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

نتایج متوقعه م مون
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برهنگی و اعتهادی

6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع از لحاظ

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایدار

سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از مله سرک

اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت از پروسه

از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

 2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با استفادی

انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

 1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر ساختارهای

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

ا ــــنایی محصــــالن بــــا انــــواع منتلــــ
تحهیـــر و د ـــنایی محصـــالن بـــا مســـاله
تحهیر

2

1

2

1

2

1

2

د نایی محصالن با بازنگری نو ته های

2

1

2

1

2

1

3

ا نایی با یوی های منتل نمونه گیری

2

1

2

1

2

1

4

ا نایی محصالن با انواع و اقسام برضیه ها

2

1

2

1

2

1

5

توانایی ارااه راپور تحهیر

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

1.5
 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ
ماخ اساسی

Research Methodology: Methods and Techniques, second revised edition, C.R
Kothari

1.

ماخ کمکی

Essentials of Research Design and Methodology, 2005 Geoffrey R. Marczyk,
David DeMatteo, David Festinger
)Research Methods for Engineers 1st Edition by David V. Thiel (Author
Engineering Research Methodology A Practical Insight for Researchers Authors:
Deb, Dipankar, Dey, Rajeeb, Balas, Valentina E.
Research Methodology: A Practical and Scientific Approach 1st Edition Vinayak
Bairagi, Mousami V. Munot

2.

422

3.
4.
5.

صن ا ارم :سمستر هشت

پالن و مفردات درسی مضمون ارتباطات انجینری
مهج تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:
پوهنحوی:
دیپارتمنت:
اس م مون:
کود م مون:
تعداد کریدیت:
نوعیت م مون:
پیشنیاز م مون:
صن :

وووووووووو
ساختمانی
ساختمان ای صنعتی و مدنی
ارت اکات انجنیری
CO-CIC-846
 3کریدت ن ری و عملی
اختصاصی
ندارد
ا ارم

سمستر:

دوم

رح منتصر م مون
م مون ارت اکات انجنیری که در ر ته ساختمان ای صنعتی و مدنی تدریس میگردد یکی از م امیا اختصاصی ایا ر ته می ا دو
یکی از م شکالت مح صالن در عر صه تدویا ر ساله ها همانا عدم د نایی مح صالن باا سا سات نو ته های علمی می ا دو همچنان در عر صه
ارت اکات محصالن باید بعد از براغت به نحوی اصولی به کار های تیمی و سیست ایجاد

کات انجنیری از توانایی خا

اهداف دموز ی:


ا نایی با م ارت های نیدن خواندن و گوم گربتا



دانستا بنی های منتل مهاله های علمی و ب میدن انواع مهاله های علمی و ترتیع اخ ماخ ها



توانایی نو تا مهاله های اکادمیک



دانستا پروسه ااپ مهاله های علمی

یوی های تدریس و دموزم
منلوکی از روم های منتل تدریس در قالع روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی می گردد:


ارااه لکچر و رح دری دید و م احث ن ری



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصالن



ارااه سوا ت درون صنفی



پروژی های صنفی وپریانتیشا هاونمایی ویدیو های

ت م احث دوکربه بیا استاد و محصالن
ت معلومات بیشتر محصالنو

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)


Listening Skills
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برخوردار با ندو

صن ا ارم :سمستر هشت











Reading skills
Speaking skills
Wirting skills
Resume writing,
Technical writing and Busimess writing
Report Writing, Project and Proposal Writing
Research and types of articles
Manuscript Structure and content
Plagiarism and quotations
The publication Process

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی
پالیسی حاضری


ح ور من



محصالن با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی م مون می گرددو

محصل در تمام لسات درسی حتمی استو

قواعد کارخانگی


پروژی های صنفی محصالن از  20نمری محاس ه میگرددو



نمری کارخانگی وپروژی های صنفی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه میگرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای پروژی های صنفی یاعلمی-تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری پروژی صنفی یا کارخانگی
میشودو



در صورت عدم تکمیل پروژی های صنفی و کارخانگی به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو

پالیسی تاخیر کاری
امتحانـــات صـــنفی پروژی هـــای صـــنفی و کارهـــای خـــانگی و ســـایر مکلفیـــت هـــای صـــنفی محصـــالن در صـــورت تـــاخیر
اــانس دوم نــداردو محصــالن مــی تواننــد قــ ال در زمینــه مشــکل پــیی دمــدی اســتاد م ــمون را مجلــ نمــودی تاایــدی وی
را حاصل نمایندو
پالیســی نمــری دهــی :نحــوی ارزیــابی و صــورت تهســی نمــرات مجــابر بــه مــادی  19یحــه کریــدیت قــرار ذیــل صــورت مــی
گیرد:
ارزیـــابی و بعالیـــت صـــنفی (ارزیـــابی هفتـــه وار کـــار خـــانگی ا ـــتراک در بعالیـــت هـــای 20%
گروپی)
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کار های عملی ( براتوار بازدید از ساحه بعالیت های ساحوی و تحهیهی)

بـــــه صـــــالحیت اســـــتاد
م مون

امتحان وسط سمستر

20%

امتحان ن ایی سمستر

 60%حد اکثر

مجموع

100%

و ایع و مکلفیت های محصالن
ما با ه کار خواهی کرد تا دانی م ارت ها و ســلوک زم در رابجه به م ــمون را ارتها دهی و محصــالن باید در مشــارکت نادیک با ه کار
کردی به ن ریات و خ صو صیات بردی یکدیگر احترام قایل دی و به یکدیگر بر صت م ساوی بدهندو اخالا و ا صوب ربتاری را که زمه محیط
علمی است مراعات نمودی و از انجام اعمالی که منجر به اخالب پروسه تدریس گردد ا تناب نمایندو با پایندی به وقت و با خالقیت س

بعاب

خویی را در پروسه دموزم ایفا نمایدو
پالیسی عدم صداقت اکادمیک


عدم صداقت اکادمیک امل نهل عل معلومات استناد نادرست سرقت علمی و ا رای بعالیت های دیگری می گردد که از انع
مح صالن در حیا تح صیل انجام ودو ارتکاب انیا اعمالی از انع مح صل به هیچ و ه قابل ق وب ن ودی مجابر قواعد تح صیالت
عالی با محصل م نون برخورد میشودو



اس تاد م مون مس ولیت ابتدایی برای تشنیا و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را داردو استاد در صورت تشنیا عدم صداقت
علمی محصل بعد از بررسی موضوع و استماع دباعیه محصل در زمینه معربی دن به مر



مروبط تصمی اتناذ می نمایدو

تصمی استاد در زمینه برخورد با پدیدی عدم صداقت علمی بعالیت های درسی سایر محصالن را تحت الشعاع قرار نمی دهدو استاد
م مون واهد واقعه را با مدارک به م س ولیا پوهنحوی اکالع می دهدو اداری پوهنحوی در زمینه مجابر قانون ا رادت نمودی و تمام
اسناد و مدارک مرت ط را نگ داری می کندو
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صن ا ارم :سمستر هشت
دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته
نتایج متوقعه ر ته

برهنگی و اعتهادی

 6و کسع م ارت کار گروپی منصوصا در محیط کاری متنوع از لحاظ

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایدار

سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

4و کسع م ارت های مسلکی کمکی انجنیری ساختمانی از مله سرک

اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا دی

3و کسع دانی تج یر نهشه های ساختمانی در ساحه و ن ارت از پروسه

از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

 2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با استفادی

انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

 1و کسع م ارت های تحلیل ساختمانی تعمیرات و دیگر ساختارهای

ماری

نتایج متوقعه م مون

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

2

2

1

2

1

2

و ب میدن انواع مهاله های علمی

1

2

2

1

2

1

3

توانایی نو تا مهاله های اکادمیک

1

2

2

1

2

1

4

دانستا پروسه ااپ مهاله های علمی

1

2

2

1

2

1

1

2

2

2

2

1

1

ا ـــنایی بـــا م ـــارت هـــای ـــنیدن خوانـــدن و
گفتا
دانســتا بنــی هــای منتلــ مهالــه هــای علمــی

مجموع
اوسط عمومی
 =3اع می تریا ا تراک

 =2ا تراک متوسط

1.67
 =1کمتریا ا تراک

مناب یا مآخ

ماخ اساسی

Engineering Communication 1st Edition by Charles W. Knisely
)(Author), Karin I. Knisely (Author

1.

ماخ کمکی

Engineering Communication 1st Edition by Susan Stevenson
)(Author
Publication Manual of the American Psychological Assn., 6th ed.
Washington, D.C., 2010.
Writing Academic English.
Easy Writer Student’s Guide to Writing Essays and Reports, Stephan
Mclaren, Viva Book Publisher.

2.

426

3.
4.
5.

تیای لیسانس :سمستر ن

تیزس لیسانس :سمستر نهم
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پالن و مفردات درسی تیزس لیسانس
مقطع تحصیلی:

لیسانس

پوهنتون:

..........

پوهن ًحی:

ساختمانی

دیپارتمنت:

ساختمانهای صنعتی و مدنی

اسم مضمون:

تیزس لیسانس

کود مضمون:

CO-CIC-999

تعداد کریدیت:

 12کریدیت

نوعیت مضمون:
پیش نیاز مضمون:

تخصصی
همه مضامین

صنف:

پنجم

سمستر:

اول

رح منتصر م مون
پــروژی دیپلــوم ع ــارت از و یفــه ن ــایی بســیار مدلــر و پرمســ ولیت می ا ــد کــه بــرای حــل دن محصــل بایــد تمــام ذخیــری (
اندوخته )دانی خویی را به کار می برندو
محصـــالن بـــا ا ـــرای کرحریـــای بنـــی هـــای پـــروژی دیپلـــوم خصوصـــیت و حجـــ مـــواد گرابیکـــی را درک مـــی دارنـــدو
محصـــالن بایـــد دمـــادی گـــی اســـتفادۀ مســـتهل از معلومـــات تیـــوریکی را از خـــود نشـــان دادی و قابلیـــت حـــل مســـایل را در
بعالیت های خالقانه ان دا ته با ندو
کرحریـــای دیپلـــوم ( ا ـــرای کـــار دیپلـــوم) مرحلـــه ن ـــایی دمـــوزم محصـــالن در موسســـات تحصـــیالت عـــالی در ر ـــته
م ندســـی و یـــا بـــه ع ـــارۀ دیگـــر مجالعـــه و بررســـی پـــروژۀ دیپلـــوم مرحلـــه اکمـــاب دمـــادی ســـاختا محصـــالن در ر ـــته
ســاختمان ای صــنعتی و مــدنی مــی با ــدو پــروژی دیپلــوم بــرای تن ــی و تهویــه ســویه درســی محصــالن و همچنــیا بــرای
حـــل کـــامپلکس هـــای اقتصـــادی و پـــروژی هـــا بصـــورت مســـتهل در مراحـــل بعـــدی کـــار مـــو ر می ا ـــدو موضـــوعات پـــروژی
دیپلــوم میتوانــد عــادی دورنمــایی ( کــه میتوانــد در دینــدی هــای نادیــک عملــی گــردد) یــا ن ــه تنیلــی دا ــته با ــد امــا
بــا پیشــربت هــای علمــی و تننیکــی در دینــدۀ دور امکــان عملــی ــدن دن پــیی بینــی گــرددو امــا ب تــر اســت تــا پــروژی
هـــای دیپلـــوم در موضـــوعات دارای ن ـــۀ عملـــی و یـــا تج یهـــی مجـــابر تهاضـــای موسســـات در ـــرایط بعلـــی کـــرح و ا ـــراء
گــرددو موضــوع پــروژی هــای دیپلــوم بایــد م ــرم بــودی و از اهمیــت خواســته هــای امــروزی علــ و تننیــک برخــوردار با ــدو
موضــوعات کــار دیپلــوم توســط دیپارتمنــت هــای اختصاصــی تعیــیا مــی ــود ولــی محصــل میتوانــد موضــوع کــار دیپلــوم
خود را خود پیشن اد نماید ال ته در اینصورت زم است تا در مورد ا رای دن استد ب قوی دا ته با دو
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تیای لیسانس :سمستر ن
اهداف دموز ی:


تن ـــی و تحکـــی و توســـعۀ دانـــی مســـلکی و بـــه کـــاربرد دن در حـــل و ـــای مشـــنا علمـــی – تننیکـــی و یـــا در
مسایل مجروحه پروژۀ بنصو

دیپلوم و



توسعه و انکشاف م ارت ها و رو ا ساختا دمادی گی محصالن برای کار های مستهالنه بعلی و بعدی و



دموزم ت یه و ترتیع و یفه کرحریای و دیاایا تعمیرات و تاسیسات منتل و



د نایی کامل با مراحل دیاایا پروژی های ساختمانیو



د نایی با پروسه های کرح

م دوری ارقام دیاایا بردورد و مدیریت امور ساختمانی

یوی های تدریس و دموزم
روم تدریس متهابل قرار ذیل در ایا م مون مورد استفادی قرار خواهد گربت:


ارایه لکچر



بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گ ا تا موضوعات دری بیا محصلیار

ت رح پروژی ها و م احث ن ریر



ارااه سوا ت درون صنفی



ا رای پروژی ها به کل مستهالنه و گروپی و دباع از دن در مح ر هیأت ژوری



موضـــوع پـــروژی هـــای دیپلـــوم تمـــام محصـــالن توســـط دیپارتمنـــت تعیـــیا و توزیـــ میگـــردد کـــه در دن بع ـــی

ت م احثه دوکربه بیا استاد و محصلیار

معلومــات هــای اولیــه در بــاری کرحریــای پــروژی دادی میشــود تمــام قســمت هــای پــروژی بایــد بصــورت مسلســل و
کامپلکس حل وبصل گرددو


معلومـــات اولیـــه متشـــکل اســـت از :مشنصـــات کرحریـــای و دیـــاایا ســـاحه یـــا منجهـــه ســـاختمان مشنصـــات
اقلیمی و سجد دب های تحت ا رضی ساحه ساختمان نوعیت اسکلیت بندی ساختمان و غیریو

مفردات درسی م مون( :بصل ها و زیر بصل ها)


لست موضوعات ا رای پروژی های دیپلوم محصالن در ابتدای نصاب درسی حاضر درج گردیدی استو



زمانیکه محصل روع به کار با ی پروژی دیپلوم می نماید باید موضوع دیپلوم را بررسی نمودی و مجالعه دقیر در باری موضوعات و
نورم های کرحریای و دیاایا دا ته با ندو محصالن باید تمام مواد درسی را که برای دیپلوم م دوری می نمایند در کتابچه
داگانه درج کنند زیرا برای توضیحنامۀ دیپلوم ضروری می ا دو



و یفه کرحریای پروژی دیپلوم توسط رهنمای پروژی ( استاد رهنماء) ت یه و بعد از تااید دمر دیپارتمنت

ت ا راء به محصل

سپردی میشود


ت اخ ا ازی نامه را

به کار پروژی دیپلوم که موضوع دن در ا ر درخواستی رسمی خود محصل تهاضا می ود باید از کرف

دیپارتمنت پیشن ادی ترتیع و احکام ریاست پوهنتون و پوهنحی گربته ود بعد از اخ موضوع از کرف رهنمای پروژی – و یفه
مشنا تعییا و توسط دمر دیپارتمنت تااید میگرددو ایا و یفه ضمیمه بنی تشریحات و توضیحاتی کار دیپلوم می گرددو
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و یفه کرحریای و دیاایا پروژی دیپلوم:


موضوع پروژی



معلومات اولیه را

به ا رای پروژی و ترتیع رساله یا بنی تشریحی



ب رست مواد گرابیکی ( نهشه ها)



کار با ی کانسپت پروژی یعنی مفکوری عمدی کمپوزیشا حجمی – پالنی



سکیچ بنی م ندسی



تکمیل نهشه های م ندسی پروژی



دیاایا بنشی ساختمانی پروژی



تکمیل نهشه های ساختمانی پروژی



بردورد احجام مواد



مدیریت پروژی ساختمانو



ترتیع لیست سازماندهی و تهوی کاری پروژی



بنی تشریحات (ب رست مسایل ایکه مورد بررسی قرار می گیرند)



مشوری دهندی گان پروژی در بنی های داگانه



تاریخ سپردن و یفه به محصل



مدت تکمیل پروژی و تسلیمی دن از کرف محصل



رهنمای پروژی دیپلومو



تاریخ اخ و یفه



تعییا تاریخ دباع پروژی ها دیپلوم

نیازمندی های م مون و معیار های ارزیابی


پالیسی حاضری



ح ور من



محصلیا با ع ر معهوب صرف تا  ٪25غیر حاضری نمودی می توانندو

محصل در تمام لسات درسی ن ری و عملی حتمی استو



بیشتر از  ٪25غیر حاضری باعث محرومی از امتحان ن ایی و دباع پروژی دیپلوم می گرددو



کار دیپلوم به اسای پالن ایکه از کرف دیپارتمنت ترتیع می گردد پیی بردی می ود و در هر قسمت کارهای پروژی دیپلوم
رهنمای داگانه از مله استادان تعییا میگرددو




محصالن باید متو ه با ند که کارهای پروژی دیپلوم را باید بصورت مستهل حل و بصل کنند و
کار های دیپلوم سه روز ق ل از روز دباع خال

دی قسمت ترسیمی و توضیحنامه به مشاهدی استادان رسانیدی میشود تا

استادان و دمر دیپارتمنت دن ا را ام اء نمایندو ( موضوع در م حث اخیر مفصال به بررسی گربته دی است)


ب رعالوی و یفه محصل باید گراف کار یومیه با ی پروژی و مدت ا رای مراحل داگانه دن را از رهنمای پروژی خویی اخ نمایدو

قواعد کار ا رای پروژی


کار های پروژی های دیپلوم محصلیا از  100نمری محاس ه می گرددو
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نمری کار با ی بنی تشریحی محصل در م نمرات ن ایی دن محاس ه می گرددو



سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی -تحهیهی دیگران مو ع محرومیت از نمری پروژی دیپلوم می ودو

 در صورت عدم تکمیل پروژی دیپلوم به د یل معهوب محصل ق ل از خت معیاد معیا استاد را به ریان میگ اردو
پالیسی تاخیر کاری
برای ا رای پروژی دیپلوم ( )16هفته تعلیمی به حج  12کریدت ( 24ساعت عملی در هفته) اختصا دادی دی است دریا مدت زمان
دباع پروژی های دیپلوم در ح ور کمیسیون امتحان ن ایی ( کمیسیون دباع دیپلوم ) ه امل است
ا رای کار های پروژی دیپلوم و سایر مکلفیت های صنفی محصالن در ریان سمستر در صورت تاخیر اانس دوم نداردو محصلیا می توانند
ق ال در زمینه مشکل پیی دمدی استاد م مون را مجل نمودی تاایدی وی را حاصل نمایندو
استفادی از ایا مشنصات و معلومات در صورت پالنگ اری مدت تهویمی و انت ام کرح پروژی دیپلوم زم است و به من ور تامیا کار من
و عندالموق پروژی ها با تعییا بیصدی ا رای کار دیپلوم به عمل میآید و مدت تهویمی

محصالن برای ا رای پروژی دیپلوم کنتروب من

کنتروب و بیصدی ا رای کار دیپلوم در دوب ذیل درج دی است :
23سرکان
100%

11سرکان  23وزا
90%

75%

 5وزا

 17ور

28حمل

 10حمل

زمان کنتروب پروژی

60%

45%

30%

15%

بیصدی ا رای پروژی

ق ل از دغاز کار دیپلوم محصل یکجا با استاد رهنمای پروژی دیپلوم گراف کار یومیه تمام دوری کرحریای و کار با ی و یفه سپردی دی را
ترتیع و ام اء دمر دیپارتمنت در دن گربته میشودو
پالیسی نمری دهی :نحوی ارزیابی و صورت تهسی نمرات مجابر به مادی  19یحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد:
ارزیابی و بعالیت صنفی (ارزیابی هفته وار ماهوار در اخیر هر مای )

-

کار های عملی (ساحوی و تحهیهی تحهیهی)

-

ارزیابی و امتحان ن ایی سمستر و پروژی
100%

مجموع
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6و کســع م ارت کار گروپی منصــوصــا در محیط کاری متنوع از لحاظ
برهنگی و اعتهادی

5و کسع م ارت ها در رابجه به مسایل محیط زیستی و انکشاف پایدار

4و کســع م ارت های مســلکی کمکی انجنیری ســاختمانی از مله
سرک سازی دبرسانی و کانالیایسیون برا و غیری

3و کســع دانی تج یر نهشــه های ســاختمانی در ســاحه و ن ارت از
پرو سه اعمار و کیفیت ساختمان ا با درن ردا ت بودیجه و زمان تعییا
دی

2و کسع م ارت های کراحی تعمیرات و ساختمان ای منتل با استفادی
از دانی مسلکی و نرم اباارهای مربوکه

1و کســع م ارت های تحلیل ســاختمانی تعمیرات و دیگر ســاختارهای
انجنیری با استفادی از دانی تننیکی و نرم اباارهای مربوکه

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

نمری

1

دموزم ت یه و ترتیع و یفه کرحریای و
دیاایا تعمیرات و تاسیسات منتل

3

2

3

3

3

3

2

د نایی کامل با مراحل دیاایا پروژی های
تج یهی ساختمانی

3

3

3

3

3

3

4

اوسط عمومی

 =2ا تراک متوسط
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2.95
 =1کمتریا ا تراک
 =3اع می تریا ا تراک

3

2.75

3

3

3

3
مجموع

3

3

3

3

3

3
برا گیری کرا تن ی گرابیکی پروژی ها

3

3

3

3

3

3
د ناسی با پروژی های بردورد و سنجی مواد و
مدیریت اعمار پروژی ها
3

نتایج متوقعه م مون

ماری

تیای لیسانس :سمستر ن
دوب نهشه مف ومی نتایج متوقعه م مون و ر ته

نتایج متوقعه ر ته

مناب یا ماخ

ماخ اساسی

در ریان تیای دباع معربی می گرددو

ماخ کمکی

در ریان تیای دباع معربی می گرددو

لیست اع ای کلستر دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی
1

پوهاند دیپلوم انجنیرمسعودی احمد دبادی

2

پوهندوی دیپلوم انجنیرمحمد اسمعیل سروری

3

پوهندوی نا یه منان کوری

4

پوهنمل ص عت اهلل کریمی

5

پوهنیار مجیع الرحما مشعل

6

پوهنیار سکندرحدارن

7

پوهنیار محمد علی الجاف
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