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 دروس ارائه شده دانشکده فنی مهندسی خوی 

 0411-0410تحصیلی  سال دومنیمسال 

 
 03/30/0033تاریخ آخرین بروزرسانی: 

 
 این برنامه در حال تکمیل شدن است به تاریخ آخرین ویرایش در صفحات توجه شود. .  1

 س اضافی به مدیر گروه مراجعه نمایند..  دانشجویان عزیز برای ارائه پیشنهادات خود و درخواست درو2

 . دانشجویان عزیز هرگونه سوال، ابهام و اشکاالت احتمالی برنامه گروه، پیشنهادات و انتقادات را با مدیر گروه در میان بگذارند.3

 
jalilkhani@hotmail.com 

 



است شورای آموزشی دانشکده را تکمیل نمایند. .  دانشجویان رشته عمران برای اخذ درس پروژه تخصصی )اختیاری( باید فرم درخو4

، عمران واحدی و اختیاری بودن درس پروژه تخصصی 3با توجه به قابل ارائه است.  51این درس برای دنشجویان با معدل کل باالی 

 نمایید.الزم را مبذول حتما به چارت درسی ورودی خود و واحدهای گذرانده دقت 

همه رشته ها یکسان سازی شده است. اگر دانشجویی پیش نیاز هر درسی را با هر یک از گروه ها در .  پیش نیاز دروس مشترک 1

 آن درس را اخذ نماید.  مجاز استگذارنده باشد 

 خود را چک کرده انتخابی دروس لیست سما، سیستم در انتخابی واحدهای نهائی ثبت از پس بایستی حتماً عزیز دانشجویان . 6

 است بدیهی .نمایند کنترل دقت به را امتحان( زمان کالس و تشکیل زمان شده، انتخاب گروه جمله )از شده خذا واحدهای مشخصات

 قبال در مسئولیتی گونه هیچ دانشکده آموزش اداره و گرفته قرار عمل مالک سما سیستم در شده درج واحدهای کنترل، عدم صورت در

 .داشت نخواهد آن

 واحد از سقف مجاز واحدهای انتخابی کمتر خواهد شد.  3حذف پزشکی داشته اند .  دانشجویانی که ترم قبل 7

 انتخاب حق اینصورت غیر در. باشند می مقصد دانشگاه از خود مهمانی نمرات آوردن به ملزم اضافه و حذف روز تا انشجویاند.  8

 .داشت نخواهند را فوق نیمسال در درسی واحد 54 از بیش

 و راهنما استاد تایید به و تکمیل را پروژه انتخاب مخصوص فرم بایست می دارند را تخصصی پروژه انتخاب قصد که دانشجویانی .  9

 حذف را دانشجویان این تخصصی پروژه واحد دانشکده آموزش اداره صورت این غیر در است بدیهی. برسانند مربوطه گروه مدیر

 بعدا اعالم خواهد شد.( )اطالعات تکمیلی در مورد پروژه تخصصی .نمود خواهد

 یا حذف قابل سما سیستم در درج از پس دروس این زیراباشند  داشته را دقت نهایت بایستی عملی دروس انتخاب در دانشجویان . 50

 .بود نخواهند گروه تغییر

 کند.  قبال می* مدیریت گروه از پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در جهت بهینه سازی و پیشرفت آموزشی دانشکده است

 



 0200ورودیهای مهر 2004دروس ارائه شده برای ترم دوم کارشناسی عمران در نیمسال 

 مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

5/4/1441  

11ساعت   

اندیشه اسالمی 

(1) 
 1 744477442 76 (2اندیشه اسالمی ) یعموم 2 4 2 آقای محمد راثی

04/0/1441  

0304ساعت   

ریاضی عمومی 

(1) 
 2 744477440 76 استاتیک اصلی 0 4 0 دکترپیربوداقی

0/4/1441  

0304ساعت   

زمین شناسی 

 مهندسی

دکتر 

 عبدالحسینی
2 

4 5/1 

 اصلی 

 724046476 76 مصالح ساختمانی 

0 
5/4 4 

آزمایشگاه مصالح 

 ساختمانی
76 724046464 

4/4/1441  

0304ساعت   

ریاضی عمومی 

(1) 
 4 744477402 76 (2ریاضی عمومی ) پایه 0 4 0 دکتر حسنلو

20/0/1441  

0304ساعت   

ریاضی عمومی 

 یا همزمان (2)
 5 744477400 76 معادالت دیفرانسیل پایه 0 4 0 دکتر حسنلو

6/4/1441  

11ساعت   

رسم فنی و نقشه 

 کشی ساختمان

دکتر 

 بدالحسینیع
 اصلی 2 4 2

طراحی معماری و 

 شهرسازی
76 724046406 7 

7/4/1441  

11ساعت   

نیمسال دوم به 

 بعد
 6 744477406 76 برنامه نویسی کامپیوتر پایه 0 4 0 دکتر دانش

6/4/1441  

11ساعت   
 0 744477410 76 (1تربیت بدنی ) عمومی 4 1 1 آقای دکتر امامی ـــــــ

 جمع واحد 01 

 



 11 ورودیهای مهر 2004کارشناسی عمران در نیمسال  چهارمس ارائه شده برای ترم درو

 مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

نوع  تعداد واحد

 درس
 ردیف کد درس کد گروه نام درس

 نظری عملی

1/4/1441  

11ساعت   
 1 - 76 یاخالق مهندس عمومی 2 4 2 آقای محمد راثی ـــــــــــــــــــــ

20/0/1441  

0304ساعت   

مقاومت مصالح 

(1) 
 اصلی 0 4 0 دکتر جلیل خانی

ها تحلیل سازه

(1) 
76 724046440 2 

6/4/1441  

0304ساعت   
 0 724046455 76 مکانیک سیاالت اصلی 0 4 0 دکتر پیربوداقی دینامیک

01/0/1441  

11ساعت   
 4 724046400 76 ی بتنآز تکنولوژ اصلی 4 1 1 دکتر قلی پور تکنولوژی بتن 

4/4/1441  

0304ساعت   

مقاومت مصالح 

(1) 
 اختیاری 0 4 0 دکتر دانش

مقاومت مصالح 

(2) 
76 724046141 5 

6/4/1441  

11ساعت   
 7 744477446 76 آز مقاومت مصالح اختیاری 4 1 1 دکتر دانش (1مقاومت مصالح )

04/0/1441  

0304ساعت   

زمین شناسی 

مهندسی + مقاومت 

 (1مصالح )
 6 724046452 76 مکانیک خاک اصلی 0 4 0 دکتر ایرجی

7/4/1441  

0304ساعت   
 عمومی 2 4 2 آقای محمد راثی ـــــــــــــــــــــ

انقالب اسالمی 

 ایران
76 744477444 0 

 جمع واحد 01  
 

 

 



 

 11ورودیهای مهر  2004یمسال کارشناسی عمران در ن ششمدروس ارائه شده برای ترم 

 مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

0/4/1441  

11ساعت   

مصالح ساختمانی و 

 سازی+ راه آز.
 2 724046456 76 روسازی راه اصلی 2 4 2 مهندس حسین زاده

01/0/1441  

0304ساعت   

ازه های بتن س

 (1آرمه )
 0 724046447 76 (2سازه های بتن آرمه ) اصلی 0 4 0 دکتر دانش

20/0/1441  

  11ساعت 

سازه های فوالدی 

(1) 
 4 724046446 76 (2سازه های فوالدی ) اصلی 2 4 2 دکتر جلیل خانی

7/4/1441  

0304ساعت   

مکانیک خاک+ 

سازه های بتن 

 (1آرمه )

 5 724046454 76 هندسی پیم اصلی 2 4 2 دکترایرجی

4/4/1441  

11ساعت   

روسازی راه یا 

 همزمان
 7 - 76 راه آهن اختیاری 2 4 2 دکتر پیربوداقی

6/4/1441  

11ساعت   

طراحی معماری و 

شهرسازی یا 

 همزمان

 1 دکتر عبدالحسینی

4 4.5 

 اصلی

 متره و برآورد

76 

724046465 

6 
 724046467 پروژه متره و برآورد 4 4.5

 0 724046474 76 پروژه راه سازی اصلی  4 1 1 مهندس حسین زاده سازیراه ـــــــ

26/0/1441  

  0304ساعت 

هیدرولوژی 

 مهندسی
 0 دکتر پیربوداقی

4 2 

 اختیاری

 مهندسی آب و فاضالب

76 

724046125 

6 
1 4 

پروژه  مهندسی آب و  

 فاضالب
724046127 

 جمع واحد 01  

 



 19 ورودیهای مهر 2004کارشناسی عمران در نیمسال  هشتمه شده برای ترم دروس ارائ

 مدرس پیش نیاز برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

نوع  تعداد واحد

 درس
 نام درس

کد 

 گروه
 ردیف کد درس

 نظری عملی

26/0/1441  

11ساعت   

سازه های بتن آرمه 

( + سازه های 2)

 (2فوالدی )

 1 724046144 76 ها نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ختیاریا 2 4 2 دکتر جلیل خانی

01/0/1441  

11ساعت   

سازه های فوالدی 

( + سازه های بتن 2)

( + طراحی 2آرمه )

 معماری و شهرسازی

 2 دکتر پیربوداقی
4 1.5 

 الزامی
 724046460 76 روش های اجرای ساختمان )نظری(

2 
 724046464 76 روش های اجرای ساختمان )عملی( 4 4.5

7/4/1441  

11ساعت   
 0 - 76 مبانی طراحی جزئیات ساختمان اختیاری 2 4 2 دکتر عبدالحسینی ـــــــ

20/0/1441  

11ساعت   
 4 724046470 76 مهندسی محیط زیست اصلی 2 4 2 دکتر عبدالحسینی نیمسال دوم به بعد

4/4/1441  

11ساعت   

سازه های فوالدی 

( + سازه های بتن 2)

 (2ه )آرم

 5 724046145 76 اصول مهندسی پل اختیاری 2 4 2 دکتر دانش

 ـــــــ
سازه های فوالدی 

( + تحلیل سازه ها 2)

(2) 

 7 724046454 76 پروژه سازه های فوالدی اصلی 4 1 1 اساتید گروه

 ـــــــ
سازه های بتن آرمه 

( + تحلیل سازه  ها 2)

(2) 

 6 724046446 76 ای  بتن آرمههپروژه سازه اصلی 4 1 1 اساتید گروه

0/4/1441  

0304ساعت   
 اختیاری 2 4 2 دکتر قلی پور مکانیک خاک

روش های اجرای گود و سازه 

 نگهبان
76 724046107 0 

6/4/1441  

0304ساعت   
 6 - 76 پروژه تخصصی اختیاری 0 4 0 اساتید گروه -

 جمع واحد 09  



 عمران شناسیکاربرای رشته  2004در نیمسال )در صورت رسیدن به حد نصاب ( دروس ارائه شده اضافی 

 نام مدرس نیاز پیش برنامه امتحانی
جمع 

 واحد

نوع  تعداد واحد

 درس
 نام درس

کد 

 گروه
 ردیف کد درس

 نظری عملی

1/4/1441  

0304ساعت   
 2 744477401 76 (1ریاضی عمومی ) پایه 0 4 0 دکتر غفارزاده ـــــــ

قابل اخذ با فرم 

درخواست شورای 

 آموزشی

 0 724046472 76 وزیکارآم اصلی 4 1 1 اساتید گروه سال سوم به بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 0200ورودیهای مهر  2004سازه در نیمسال -دروس ارائه شده برای ترم دوم کارشناسی ارشد عمران

 مدرس پیش نیاز تاریخ و ساعت امتحان
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 نام درس نوع درس
 کد گروه

 نظری عملی ردیف کد درس

   

26/0/1441  

0304ت ساع  
 1 745046442 76 تئوری االستیسیته اصلی  0 4 0 دکتر جلیل خانی ـــــــ

0/4/1441  

0304ساعت   
 2 - 76 بهینه سازی اختیاری 0 4 0 دکتر دانش ـــــــ

01/0/1441  

0304ساعت   
 0 - 76 ساختمانهای بلند اختیاری 0 4 0 دکتر ایرجی ـــــــ

4/4/1441  

0304ساعت   
 4 745046411 76 هاسازه دینامیک  اصلی 0 4 0 تگاررسدکتر  ـــــــ

 جمع واحد 04  
 

 

 

 


