صورت پروژه راهسازی
داًشجَیاى هحتشم دسس پشٍطُ ساّساصی ،هتي گضاسش پشٍطُ خَد سا هطاتق سشفظلْای پیَست ًَشتِ ٍ تحَیل دٌّذ .ضوٌاً هَعذ
تحَیل پشٍطُ طثق تشًاهِ صیش است ٍ ً 3وشُ تاتت تحَیل تِ هَقع اختظاص هیاتذّ .وچٌیي ً 2وشُ تشای ًگاسش طحیح ٍ سعایت
اطَل گضاسش ًَیسی تعلق هیگیشد .کلیِ هحاسثات تایذ دستی اًجام شَد .استفادُ اص ًشم افضاس اختیاسی است ٍ دس طَست طحت ٍ
هطاتقت تا ًتایج هحاسثات دستی ،حذاکثش ً 1وشُ تِ آى تعلق هیگیشد.
 oکالس تَجیْی ٍ تحَیل طَست پشٍطُ ٍ تَپَگشافی تِ داًشجَیاى :یکشٌثِ  2آتاى.
 oاسائِ گضاسش فظل اٍل ٍ دٍم :تا پایاى آتاًواُ (ً 1وشُ تاتت تحَیل تِ هَقع)
 oاسائِ گضاسش فظل  : 5ٍ 4 ٍ 3تا پایاى آرس (ً 1وشُ تاتت تحَیل تِ هَقع)
 oاسائِ گضاسش ًْایی شاهل تواهی  9فظل :تا پایاى دیواُ (ً 1وشُ تاتت تحَیل تِ هَقع)
فظل اٍل :هطالعات عوَهی هسیش (ً 2وشُ)
-1-1

هعشفی پشٍطُ

-2-1

هطالعات اقلیوی ٍ جغشافیایی

-3-1

هطالعات جوعیت

-4-1

هطالعات صهیي شٌاسی ٍ طئَتکٌیک

-5-1

هطالعات اقتظادی – اجتواعی

-6-1

هطالعات تشافیک

-7-1

جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیشی

فظل دٍم :هسیش یاتی (ً 2وشُ)
 -1-2تعییي سشعت طشح ٍ شیة طَلی هجاص
 -2-2پیشٌْاد دٍ یا سِ هسیش سٍی تَپَگشافی
 -3-2هقایسِ اجوالی هسیشّا ٍ اًتخاب هسیش هٌاسة
فظل سَم :هشخظات ًیوشخ عشضی ساُ (ً 1وشُ)
 -1-3تعییي تعذاد خطَط عثَس
 -2-3هشخظات سَاسُ سٍ (عشع خط ،شیة عشضی)
 -3-3هشخظات شاًِ ساُ (عشع شاًِ ،شیة عشضی)
 -4-3هشخظات هیاًِ ساُ
 -5-3شیة شیشٍاًیْای خاکثشداسی ٍ خاکشیضی
 -6-3تشسین هقطع عشضی ساُ ٍ اًذاصُ گزاسی آى

فظل چْاسم :قَسْای افقی (ً 2وشُ)
 -1-4تعیي کلیِ پاساهتشّای الصم اص جذاٍل آییي ًاهِ
 -2-4هحاسثات قَسْای دایشُ دس طَل هسیش
 -3-4هحاسثات قَسْای اتظال دس طَل هسیش ٍ اطالح قَسْای دایشُ ای داسای کلَتَئیذ
 -4-4تشسین هسیش ًْایی ساُ سٍی ًقشِ تَپَگشافی (هحَس ساُ ٍ لثِ ّای دٍ طشف ساُ سٍی ًقشِ هشخض شَد)
فظل پٌجن :قَسْای قائن (ً 2وشُ)
 -1-5تشسین پشٍفیل طَلی هسیش سٍی کاغز شطشًجی دس اهتذاد هحَس ساُ
 -2-5اًتخاب شیة طَلی هٌاسة سٍی پشٍفیل طَلی ٍ تشسین هَقعیت سطح ساُ
 -3-5هحاسثات قَسْای قائن
 -4-5تشسین پشٍفیل طَلی ًْایی ساُ
فظل ششن :طشح سٍساصی (ً 2وشُ)
 -1-6اًتخاب جٌس هظالح ٍ تعییي هشخظات آًْا تش اساس آییي ًاهِ
 -2-6طشح سٍساصی تش هثٌای ًششیِ 234
فظل ّفتن :عولیات خاکی (ً 2وشُ)
 -1-7تشسین هقاطع عشضی دس ًقاط هٌاسة
 -2-7هحاسثِ احجام خاکثشداسی ٍ خاکشیضی تیي هقاطع
 -3-7تشسین هٌحٌی تشٍکٌش ٍ تشًاهِ سیضی عولیات اجشایی
فظل ّشتن :تاتلَّای عالئن (ً 1وشُ)
 -1-8تعییي فَاطل دیذ تَقف ،سثقت ٍ اًتخاب اص آییي ًاهِ
 -2-8هشخض ًوَدى ًَع تاتلَ ٍ هحل آى سٍی ًقشِ
فظل ًْن :هتشُ ٍ تشآٍسد ّضیٌِ (ً 1وشُ)
 -1-9هحاسثِ احجام ّش یک اص فعالیتْا
 -2-9تشآٍسد قیوت تش اساس آخشیي فْشست تْا
هَفق تاشیذ – قاسن صادُ

