
 

 0410-0412تحصیلی  اول سالنیمدر  0410ورودی مهر  عمرانبرنامه هفتگی کارشناسی مهندسی 

003:1-0:311 0341-00301 0311-03:1 روز  04311-0:311  013:1-04311  01301-01341  

 شنبه

 زبان خارجی   رسم فنی و نقشه کشی ساختمان  

 دکتر اروجلو   دکتر عبدالحسینی  

 2کالس    آتلیه  

 یکشنبه

 زبان خارجی فارسی  (1فیزیک ) زمین شناسی مهندسی 

 دکتر اروجلو دکتر عباس زاده  دکتر غالمی دکتر ایرجی 

3کالس   3کالس  3کالس    2کالس  

 دوشنبه

 (1ریاضی عمومی ) فارسی  (1فیزیک )  (1اندیشه اسالمی )

 دکتر حسنلو دکتر عباس زاده  دکتر غالمی  آقای راثی

 2کالس  آتلیه  3کالس   سالن اجتماعات

 سه شنبه

 (1تربیت بدنی ) (1آز. فیزیک )    (1ریاضی عمومی )

 خواهران دکتر خضرلو    دکتر حسنلو

66گروه  آزمایشگاه    6کالس   

 چهارشنبه

     
مهارتهای زندگی 

 دانشجویی

 دکتر نعلبندی     

 )مجازی(     

 

 

 

 



 

 0410-0412در نیمسال اول تحصیلی  0411کارشناسی مهندسی عمران ورودی مهر برنامه هفتگی 

003:1-0:311 0341-00301 0311-03:1 روز  04311-0:311  013:1-04311  01301-01341  

 شنبه

  تکنولوژی بتن محاسبات عددی (1مقاومت مصالح )
آمار و احتماالت 

 مهندسی
 (2تربیت بدنی )

 دکتر امامی دکتر پیربداقی  ایرجیدکتر  دکتر دانش دکتر دانش

 3کالس  2کالس  3کالس 
 

 3کالس 
 سالن ورزش

 (10:11الی  16:31)از 

 یکشنبه

    (1مقاومت مصالح ) دینامیک 

    دکتر دانش دکتر فتح الهی 

2کالس  5کالس       

 دوشنبه

  اخالق و تربیت اسالمی
تاریخ معماری 

 ساختمان
  

 

    عبدالحسینیدکتر   آقای راثی

    آتلیه  سالن اجتماعات

 سه شنبه

 (2ریاضی عمومی )   دینامیک و عملیات 1نقشه بردای  و عملیات 1نقشه بردای 

 دکتر غفارزاده   دکتر فتح الهی مهندس جعفری مهندس جعفری

 1کالس    5کالس  کارگاه آتلیه

 چهارشنبه

 معادالت دیفرانسیل (2ریاضی عمومی ) معادالت دیفرانسیل
  

مهارتهای زندگی 

 دانشجویی

 دکتر نعلبندی   دکتر غفارزاده دکتر غفارزاده دکتر غفارزاده

 )مجازی(   1کالس  1کالس  1کالس 

 



 

 0410-0412در نیمسال اول تحصیلی  00برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی عمران ورودی مهر 

003:1-0:311 0341-00301 0311-03:1 روز  04311-0:311  013:1-04311  01301-01341  

 شنبه

  ماشین آالت ساختمانی  اصول مهندسی سد  

  دکتر عبدالحسینی  دکتر پیربداقی  

  آتلیه  2کالس   

 یکشنبه

 راهسازی (1سازه های بتن آرمه )   هیدرولیک و آز. (2تحلیل سازه ها )

 قلی پوردکتر  دکتر قلی پور   دکتر پیربداقی دکتر دانش

2کالس    2کالس  3کالس  3کالس    

 دوشنبه

    (1سازه فوالدی )  هیدرولیک و آز.

    دکتر جلیل خانی  دکتر پیربداقی

    2کالس   2کالس 

 سه شنبه

 آز. مکانیک خاک (1سازه فوالدی )   (1سازه های بتن آرمه ) (2تحلیل سازه ها )

 دکتر قلی پور خانی دکتر جلیل   دکتر قلی پور دکتر دانش

3کالس  3کالس   آزمایشگاه 3کالس    

 چهارشنبه

      

      

      

 

 

 

 

 



 

 0410-0412در نیمسال اول تحصیلی  00برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی عمران ورودی مهر 

003:1-0:311 0341-00301 0311-03:1 روز  04311-0:311  013:1-04311  01301-01341  

 شنبه

  اصول مدیریت ساخت  تفسیر موضوعی قرآن  

  دکتر ایرجی  سالن اجتماعات  

   2کالس   آقای راثی  

 یکشنبه

     تنظیم شرایط محیطی 

     دکتر عبدالحسینی 

     آتلیه 

 دوشنبه

 بارگذاری طراحی فنی ساختمان
کاربرد کامپیوتر در 

 مهندسی عمران
 اصول مهندسی زلزله و باد 

 

  دکتر جلیل خانی  دکتر دانش دکتر ایرجی دکتر عبدالحسینی

3کالس  3کالس    2کالس   سایت کامپیوتر 

 سه شنبه

    اصول مهندسی زلزله و باد  زبان تخصصی

    دکتر جلیل خانی  دکتر قلی پور

2کالس      2کالس   

 چهارشنبه

      

      

      

 

 

 

 



 

 0410-0412در نیمسال اول تحصیلی  0410سازه ورودی مهر -ارشد مهندسی عمرانبرنامه هفتگی کارشناسی 

003:1-0:311 0341-00301 0311-03:1 روز  04311-0:311  013:1-04311  01301-01341  

 شنبه

 ریاضی عالی مهندسی    المان محدود تکنولوژی عالی بتن

 دکتر حسنلو    دکتر ایرجی دکتر پیربداقی

 3کالس     3کالس  2کالس 

 یکشنبه

  المان محدود
طراحی بر اساس عملکرد 

 سازه ها
 

  

    دکتر جلیل خانی  دکتر ایرجی

    آتلیه  2کالس 

 دوشنبه

     تکنولوژی عالی بتن 

     دکتر پیربداقی 

     2کالس  

 سه شنبه

 
 ریاضی عالی مهندسی

   
طراحی بر اساس 

 عملکرد سازه ها

 دکتر جلیل خانی    دکتر حسنلو 

 3کالس     1کالس  

 چهارشنبه

      

      

      

 
 


