
 

 بنام خدا 
 دانشکده فنی مهندسی خوی  ارائه شده  دروس 

 1400-1401تحصیلی     سال  اول نیمسال 
 

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

 اجعه نمایند.مردانشکده .  دانشجویان عزیز برای ارائه پیشنهادات خود و درخواست دروس اضافی به مدیر گروه 2

در  رشته خود با مدیر گروهاز طریق ایمیل را  خود ، پیشنهادات و انتقاداتایرادات احتمالی برنامه . دانشجویان عزیز هرگونه سوال،3

 میان بگذارند.
j.morsali@uut.ac.ir, a.iraji@uut.ac.ir, f.mohammadkhani@uut.ac.ir 

باید فرم درخواست شورای آموزشی دانشکده را  در قالب درس اختیاری.  دانشجویان رشته عمران برای اخذ درس پروژه تخصصی 4

 قابل ارائه است.  15تکمیل نمایند. این درس برای دنشجویان با معدل کل باالی 

مشترک همه رشته ها یکسان سازی شده است. اگر دانشجویی پیش نیاز هر درسی را با هر یک از  .  از ترم جاری پیش نیاز دروس5

 تواند آن درس را اخذ نماید. گروه ها گذارنده باشد می
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 مشخصات خود را چک کرده انتخابی دروس لیست سیستم، در انتخابی واحدهای نهائی ثبت از پس بایستی حتماً عزیز دانشجویان . 6

 صورت در است بدیهی نمایند. کنترل دقت به را امتحان( زمان کالس و تشکیل زمان شده، انتخاب گروه جمله )از شده اخذ یواحدها

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

 .داشت

 واحد از سقف مجاز واحدهای انتخابی کمتر خواهد شد.  3ذف پزشکی داشته اند .  دانشجویانی که ترم قبل ح7

 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 14 از بیش

رعایت سقف واحد انتخابی دانشجوی مشروط ملزم به  .نیستند واحد 14 از بیش انتخاب به مجاز وجه هیچ به مشروط دانشجویان.  9

 بوده و عواقب هر گونه تخطی از سقف واحد مجاز بر عهده دانشجو می باشد.

 استاد تایید نیازمند پروژه واحد انتخابواحد گذرانده باشند.  100بایستی  دارند را تخصصی پروژه انتخاب قصد که دانشجویانی .  10

 حذف را دانشجویان تخصصی پروژه واحد دانشکده آموزش صورت این غیر در است بدیهیمی باشد.  مربوطه گروه مدیر و راهنما

  .نمود خواهد

 یا فحذ قابل سیستم در درج از پس دروس این زیرا باشند. داشته را دقت نهایت بایستی عملی دروس انتخاب در دانشجویان . 11

 .بود دنخواه گروه تغییر

 د. نکنگروه از پیشنهادات و انتقادات دانشجویان در جهت بهینه سازی و پیشرفت آموزشی دانشکده استقبال می اندیر* م

 

 

 

 
 



 1400ورودیهای مهر  1400-1401 سالتحصیلی اولسازه در نیمسال -کارشناسی ارشد عمران اولدروس ارائه شده برای ترم 

 

 اعت امتحانتاریخ و س

 مدرس پیش نیاز
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 نام درس نوع درس
 کد گروه

 نظری عملی ردیف کد درس

   

28/10/1400 

 11:30ساعت 
 اختیاری 3 0 3 خانیجلیلدکتر  -

طراحی سازه ها بر اساس 

 عملکرد
67 645849043 1 

04/11/1400 

 11:30ساعت 
 2 645849042 67 تکنولوژی عالی بتن اختیاری 3 0 3  پیربداقیدکتر  -

18/10/1400 

 11:30ساعت 
 3 645849005 67 محدودروش اجزاء  اجباری 3 0 3 دکتر ایرجی -

23/10/1400 

 11:30ساعت 
 4 645849004 67 ریاضیات عالی مهندسی  اجباری 3 0 3 حسنلودکتر  -

 جمع واحد 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 99ورودیهای مهر  1400-1401 سالتحصیلی اولسازه در نیمسال -کارشناسی ارشد عمران سومای ترم دروس ارائه شده بر

 تاریخ و ساعت امتحان

 مدرس پیش نیاز
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 نام درس نوع درس
 کد گروه

 نظری عملی ردیف کد درس

   

 1 617032 67 تحقیقسمینار و روش  اصلی  2 0 2 اساتید گروه عمران - -

 2 623036 67 پایان نامه اصلی 6 0 6 اساتید گروه عمران - -

 جمع واحد 8  
 

 98ورودیهای مهر 1400-99سالتحصیلی اولسازه در نیمسال -کارشناسی ارشد عمران سنواتدروس ارائه شده برای ترم 

 تاریخ و ساعت امتحان

 مدرس پیش نیاز
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 م درسنا نوع درس
 کد گروه

 نظری عملی ردیف کد درس

   

 1 623037 67 پایان نامه اصلی 0 0 0 اساتید گروه عمران - -

 جمع واحد 0  
 


