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  15:00-18:00  11:30-14:30  08-11  تاریخ  روز

  12/4/1400  شنبه
  عملی 1کشی صنعتی نقشه  برنامه سازي پیشرفته  اقتصاد مهندسی برق

  برنامه نویسی عمران  متره و برآورد
  پایداري سازه

  ی کیارتعاشات مکان  نظري 1کشی صنعتی نقشه

برق مکانیک  انقالب اسالمی  13/4/1400  یک شنبه
  عمران

 زبان تخصصی برق 

 مکانیک 2مقاومت مصالح  

  14/4/1400  دوشنبه
    اقتصاد مهندسی عمران برنامه نویسی کامپیوتر برق

     فارسی

  15/4/1400  سه شنبه
  2ماشین هاي الکتریکی   مصالح ساختمانی آز   مصالح ساختمانی

    ساختمان يمعمارو  خیتار  

  16/4/1400  چهارشنبه
  عمران) 2(مقاومت مصالح   2مدار   مهندسی آب و فاضالب

  محاسبات عددي مکانیک    

  19/4/1400  شنبه
  2تحلیل انرژي    استاتیک عمران  برق و مکانیک 2ریاضی 

  3الکترونیک /رله و حفاظت
  تئوري االستیسیته ها و ترمیم سازه نگهداري

  اي بر سیاالت محاسباتیمقدمه

  )1(سیستم هاي دیجیتال    20/4/1400  شنبهیک 

  و سردخانه دیتبر ستمیس 

  21/4/1400  دوشنبه
  مکانیک خاك    اخالق اسالمی برق

  مکانیک 1مکانیک سیاالت     مهندسی پی

   22/4/1400  سه شنبه
طراحی معماري و 

 شهرسازي
اصول سیستم هاي 

  مخابراتی

  23/4/1400  چهارشنبه
    )1(الکترونیک   و مکانیک معادالت برق

  
  مهندسی محیط زیست

  
  زبان تخصصی مکانیک

  26/4/1400  شنبه
 1تحلیل سازه   معادالت عمران  2سازه بتن آرمه 

 تئوري پالستیسیته    و کارگاه دیتول هايروش

  27/4/1400  یک شنبه
 1ترمودینامیک  سیگنال ها و سیستم ها  و مکانیک برق 2فیزیک 

    هاي مخابراتیشبکه 

  28/4/1400  دوشنبه
) 2(اندیشه اسالمی   نیروگاه

 الکترونیک صنعتی  و مکانیک عمران

   اصول مهندسی پل  
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  29/4/1400  سه شنبه 
فلسفه علم عمران و   تفسیر موضوعی برق  برق 1اندیشه 

 مکانیک

  ترابري
  کارگاه جوشکاري   

  2/5/1400  شنبه
  مکانیک سیاالت عمران  کارگاه برق  1آز فیزیک 

  استاتیک مکانیک  عمران) 2(ریاضی عمومی   طراحی خطوط هوایی انتقال

  محاسبات نرم  دینامیک ماشین  روسازي راه

  3/5/1400  یک شنبه
 خواهران) 1(تربیت بدنی   کارگاه اتومکانیک

آز سیستم هاي کنترل 
 خطی

 1طراحی اجزا    

  4/5/1400  دوشنبه
  1ریاضی 

 برادران 2بدنی تربیت 
  آز تکنولوژي بتن  و مکانیک برق

 روش هاي اجرایی ساختمان
 )نظري(

روش هاي اجرایی 
  سیاالتمکانیک آز   )عملی( ساختمان

  5/5/1400  سه شنبه
برادران ) 1(تربیت بدنی   آز پردازش سیگنال

  عمران
آز سیستم هاي دیجیتال 

)2(  
  آز مقاومت مکانیک    

  6/5/1400  چهارشنبه

  آز مقاومت عمران  و اندازه گیري آز مدار  1فیزیک 

  2سازه فوالدي 
  آز مبانی برق

روش هاي اجراي گود و   
  سازه نگهبان


