
 1392- 1393 اولنیمسال  -برنامه هفتگی گروه مهندسی عمران

 ورودي روز
 و محل ) ساعت(زمان 

  کالس  16:00- 18:00  کالس  14:00-16:00  کالس  12:30-14:00  کالس  10:15- 12:15  کالس  08:15- 10:15

نبه
ش

 

 - انتظاري/ پروژه بتن*  222 توحیدي/مقررات ملی ساختمان    ١٠٢ سلطانی/ مهندسی پی 224 فرشباف/اصول مهندسی سد 89مهر 

   228 دانش خانواده و جمعیت   201  فرشباف/ روسازي راه 201 فالحی/ اصول مهندسی زلزله و باد 89بهمن  

            224 توحیدي/ راهسازي  آزمایشگاه Aانتظاري / آز تکنولوژي بتن 90مهر 
               90بهمن  

  228 تبار شروانی)/ تئوري(مصالح ساختمانی   126  هاشمی/ اقتصاد مهندسی     228 تبار شروانی/ دینامیک   آزمایشگاه Cتبار  شروانی/ آزمایشگاه مصالح *  91مهر 
                  92مهر 

           113 خانی/ ریاضیات عالی مهندسی*  -  سمینار 91ارشد سازه 

                91ارشد خاك 

 201  امامی/دینامیک خاك  127 تبار شروانی/ها طراحی خمیري سازه         91ارشد زلزله 

   127 تبار شروانی/ها طراحی خمیري سازه     113 صادقی/ اجزاء محدود *     92ارشد سازه 

  صادقی/ اجزاء محدود *   125 سلطانی/ مکانیک خاك پیشرفته 92ارشد خاك 
 خانی/ ریاضیات عالی مهندسی* 

113       

           92ارشد زلزله 

نبه
کش

ی
 

             89مهر 
  126 فالحی/ اصول مهندسی زلزله و باد*   126 صادقی/ 2فوالد    - /پروژه تخصصی  126 کیوانی/  2بتن  89بهمن  
  224  امامی/زبان تخصصی       203 کیوانی/  1بتن   102 صادقی/  1فوالد  90مهر 

  انتظاري / 1تحلیل *    آزمایشگاه  Aتبار شروانی/  مقاومت  - آز 127 سلطانی/ مکانیک خاك *  90بهمن  
 

 آزمایشگاه Bتبار شروانی/ آزمایشگاه مقاومت   222

    -  Bتوحیدي )/ عملی(نقشه برداري      - Aتوحیدي )/عملی(نقشه برداري   222 توحیدي)/ تئوري(نقشه برداري  * 91مهر 

               92مهر 

               91ارشد سازه 

        125  سلطانی/مهندسی پی پیشرفته     91ارشد خاك 

ها در برابر  هاي ترمیم وتقویت ساختمان روش 125  تبار شروانی/ها طراحی خمیري سازه*    126  مهندسی زلزله     91ارشد زلزله 
 125 کیوانی/زلزله

     125 فالحی/ دینامیک سازه 92ارشد سازه 
  کیوانی/هاي بتن آرمه پیشرفته سازه* 
 تبار شروانی/ها طراحی خمیري سازه* 

 126 فالحی/ ها دینامیک سازه*  125

       202 امامی/هاي پیوسته مکانیک محیط 127 سلطانی/مکانیک خاك پیشرفته* 92ارشد خاك 

  126 فالحی/ ها دینامیک سازه*       127 رنجبر/ ریاضیات عالی مهندسی*  125 فالحی/ ها  دینامیک سازه 92ارشد زلزله 

نبه
وش

د
 

 سایت  امامی/افزارهاي مهندسی عمران نرم         126 فالح/ تأسیسات مکانیکی و برقی 89مهر 

 89بهمن  
  

 کیوانی/  2بتن * 
  - توحیدي/ پروژه راهسازي *   222 توحیدي/ ترافیک     202 توحیدي/ متره و برآورد پروژه*   202

    126 هویدایی/ 2تحلیل   126 فالح/ تأسیسات مکانیکی و برقی 90مهر 
  صادقی/  1فوالد*  

 هویدایی/ 2تحلیل* 
 آزمایشگاه Aسلطانی / آز مکانیک خاك  203

           90بهمن  

   222 قاسمی/آمار و احتماالت مهندسی 222 فالحی/  1مقاومت  91مهر 
  فالحی/  1مقاومت  * 

 تبار شروانی/ دینامیک * 
  Aتبار  شروانی/ آزمایشگاه مصالح *   222

 Bتبار  شروانی/ آزمایشگاه مصالح * 
 آزمایشگاه

 92مهر 

  ) E1(زبان عمومی   228  المکچی/1ریاضی عمومی 
  )F2(دستمالچی  /فارسی

  ) E3(زبان عمومی 

  ) E1(زبان عمومی           203
  )F2(دستمالچی  /فارسی

  *) E3(زبان عمومی 
203  
224  
228  

224  
228  

          204 خانی/ ریاضیات عالی مهندسی - نامه پایان 91ارشد سازه 

  سلطانی /مهندسی پی پیشرفته* 91ارشد خاك 
 سلطانی و امامی/دینامیک خاك* 

    125 کیوانی/مهندسی تونل     201 امامی/ اندرکنش خاك و سازه * 125

              91ارشد زلزله 

            92ارشد سازه 

        204 خانی/ ریاضیات عالی مهندسی   92ارشد خاك 

   201 رنجبر/ ریاضیات عالی مهندسی    201 امامی/ اندرکنش خاك و سازه *     92ارشد زلزله 

نبه
ه ش

س
 

  - صادقی /پروژه فوالد 222 صادقی/ مهندسی پل   222 توحیدي/مقررات ملی ساختمان*  آزمایشگاه توحیدي/آزمایشگاه روسازي 89مهر 
            89بهمن  

  آزمایشگاه Cسلطانی / آز مکانیک خاك  آزمایشگاه Bسلطانی / آز مکانیک خاك     آزمایشگاه  C سعیدي  / آز هیدرولیک   126 کیوانی /  1بتن *  90مهر 

  126 هاشمی/ مهندسی سیستم 201 انتظاري/ تکنولوژي بتن         125 سلطانی/ مکانیک خاك  90بهمن  

  125 فخري/ محیط زیست         - Cتوحیدي )/ عملی(نقشه برداري  222 آقازاده/محاسبات عددي  91مهر 

 92مهر 
   المکچی /1ریاضی * 

 محمدنژاد/ * 1فیزیک
            228  محمدنژاد/ 1فیزیک   228

 

          - نامه پایان - سمینار 91ارشد سازه 

    204  امامی/ اندرکنش خاك و سازه     125 سلطانی و امامی/دینامیک خاك   91ارشد خاك 

       91ارشد زلزله 
  فالحی/ مهندسی زلزله* 

ها در برابر  هاي ترمیم وتقویت ساختمان روش*
 کیوانی/زلزله

 201 امامی/دینامیک خاك*  125

       224 کیوانی/هاي بتن آرمه پیشرفته سازه 108 صادقی/ اجزاء محدود  92ارشد سازه 

          108 صادقی/ اجزاء محدود  92ارشد خاك 

   92ارشد زلزله 
هاي بتنی و فلزي مقاوم در  ساختمان

 صادقی و انتظاري/ برابر زلزله
 204 امامی/ اندرکنش خاك و سازه     113

هاي بتنی و فلزي مقاوم در  ساختمان* 
  204  صادقی و انتظاري/ برابر زلزله

نبه
رش

چها
 

 - تبار شروانی/پروژه فوالد - کیوانی/ پروژه بتن*     222 کاردان/مهندسی آب و فاصالب و پروژه*   222 کاردان/مهندسی آب و فاصالب و پروژه 89مهر 

 126 کاردان/ هیدرولوژي  126 کاردان/بناهاي آبی    222 کاردان/ بناهاي آبی*    89بهمن  

 آزمایشگاه Bانتظاري/ آز تکنولوژي بتن  113 سعیدي) / تئوري(هیدرولیک  90مهر 
  /آز هیدرولیک 

 Aسعیدي  

  
آزمایش

 گاه
 آزمایشگاه Cانتظاري / آز تکنولوژي بتن آزمایشگاه Bسعیدي / آز هیدرولیک 

  سعیدي/ مکانیک سیاالت *   125 تبار شروانی/ 2مقاومت       125 سعیدي/ مکانیک سیاالت  125  انتظاري/ 1تحلیل  90بهمن  
 تبار شروانی/ 2مقاومت * 

228 

201 

            91مهر 

 92مهر 
)/ عملی(رسم فنی   -  میکائیلی)/ عملی(رسم فنی   127 میکائیلی )/نظري(رسم فنی 

  )E2(زبان عمومی   -  میکائیلی
  * )E2(زبان عمومی   224  )F1(فارسی    

  )  *F1(فارسی   
224  
203  203  



  


