
  4001 در نيمسال  97دیهای مهروور كارشناسی عمرانبرنامه هفتگی 
 

18:30-17:00 17:00-15:15 15:15-13:30 12:30-10:30 10:30-8:30 

 

  اصول مدیریت ساخت نرم افزار عمران  

      شنبه

  دکتر ایرجی دکتر دانش  

  
از ساعت شروع ) بارگذاری

12:30) 
  

      یکشنبه

   نیلیل خادکتر ج  

  گودبرداری و سازه نگهبان  ملیمقررات  

      دوشنبه

  دکتر ایرجی  دکتر جلیل خانی 

روشهای اجرایی 

 ساختمان
 باد اصول زلزله و 

 تنظیم شرایط محیطی

 (12:30)شروع از ساعت 
 

 سه شنبه
     

  دکتر عبدالحسینی دکتر جلیل خانی  بداقیدکتر پیر

 اصول زلزله وباد   طراحی فنی  

      چهارشنبه

 دکتر جلیل خانی  دکتر عبدالحسینی  

  

 



 4001   در نيمسال  98 دیهای مهروور كارشناسی عمرانتگی برنامه هف
 

18:30-17:00 17:00-15:15 15:15-13:30 12:30-10:30 10:30-8:30 

 

 2تحلیل    خاک -آز 

      شنبه

 دکتر دانش   دکتر ایرجی 

 1بتن  1فوالد   راهسازی 

    مهندس حسین زاده  یکشنبه

 دکتر دانش دکتر جلیل خانی   

 2تحلیل  1بتن   )عملی( هیدرولیک و آز ماشین آالت ساختمانی

      دوشنبه

 دکتر دانش دکتر دانش  دکتر پیربداقی دکتر عبدالحسینی

     

      سه شنبه

     

 )نظری( هیدرولیک و آز 1فوالد  اصول مهندسی سد  

      چهارشنبه

 ربداقیدکتر پی دکتر جلیل خانی دکتر پیربداقی  

  



  4001 در نيمسال 99 دیهای مهروور كارشناسی عمرانبرنامه هفتگی 
 

18:30-17:00 17:00-15:15 15:15-13:30 12:30-10:30 10:30-8:30 

 

برادران  2تربیت بدنی  

671 
  محاسبات عددی تکنولوژی بتن اخالق اسالمی

    آقای راثی  شنبه

  نشدکتر دا دکتر ایرجی  

خواهران  2تربیت بدنی

672 
  دینامیک )نظری( 1نقشه برداری  )عملی( 1نقشه برداری 

      یکشنبه

  دکتر فتح الهی مهندس جعفری مهندس جعفری 

  2ریاضی   1مقاومت  انسیلمعادالت دیفر 

  دکتر غفارزاده  دکتر غفارزاده  دوشنبه

  درس اضافی ترم دکتر دانش درس اضافی ترم 

 1مقاومت  دینامیک تاریخ معماری آمار احتمال مهندسی 

      سه شنبه

 دکتر دانش دکتر فتح الهی دکتر عبدالحسینی دکتر پیربداقی 

   دالت دیفرانسیلمعا 2ریاضی   

   دکتر غفارزاده دکتر غفارزاده  چهارشنبه

   درس اضافی ترم درس اضافی ترم 

  

 



 

  4001در نيمسال 1400 دیهای مهروور كارشناسی عمرانهفتگی برنامه 
 

18:30-17:00 17:00-15:15 15:15-13:30 12:30-10:30 10:30-8:30 

 

  )عملی( 1فیزیک  -آز   

      شنبه

  دکتر خضرلو   

 زمین شناسی مهندسی  فارسی عمومی زبان خارجی 

   دکتر عباس زاده دکتر اروجلو  یکشنبه

 دکتر ایرجی  سالن اجتماعات الن اجتماعاتس 

  1فیزیک  زبان خارجی فارسی عمومی 

   دکتر اروجلو دکتر عباس زاده  دوشنبه

  دکتر خضرلو عاتسالن اجتما سالن اجتماعات 

 1فیزیک  1ریاضی  1اندیشه اسالمی   

   آقای راثی   سه شنبه

 دکتر خضرلو تر حسنلودک سالن اجتماعات  

 رسم فنی 1ریاضی    

      چهارشنبه

 دکتر عبدالحسینی دکتر حسنلو   

 

 



  4001در نيمسال 1400 دیهای مهروور كارشناسی ارشد عمرانبرنامه هفتگی 
 

18:30-17:00 17:00-15:15 15:15-13:30 12:30-10:30 10:30-8:30 

 

     

      شنبه

     

   دوداجزا مح  

      یکشنبه

   دکتر ایرجی  

   
طراحی سازه ها بر اساس 

 عملکرد
 اجزا محدود

 دوشنبه
     

 دکتر ایرجی دکتر جلیل خانی   

 تکنولوژی عالی بتن  
بر اساس طراحی سازه ها 

 عملکرد
 ریاضیات عالی مهندسی

      سه شنبه

 دکتر حسنلو دکتر جلیل خانی دکتر پیربداقی  

  تکنولوژی عالی بتن ریاضیات عالی مهندسی  

      چهارشنبه

  دکتر پیربداقی دکتر حسنلو  

 


