
 

 0011-0010تحصیلی  دوم سالنیمدر  0011ورودی مهر  عمرانبرنامه هفتگی کارشناسی مهندسی 

00:11-1:::0 1::01-00:11 1::0-01:11 روز  00:11-0:::1  00:11-00::1  

 شنبه

  معادالت دیفرانسیل  استاتیک (2ریاضی عمومی )

  دکتر حسنلو  دکتر پیربوداقی دکتر حسنلو

3کالس   2کالس  2کالس    

 یکشنبه

    طراحی معماری و شهرسازی برنامه نویسی کامپیوتر

    دکتر عبدالحسینی دکتر دانش

    آتلیه سایت کامپیوتر

 دوشنبه

 (1تربیت بدنی )  (1ریاضی عمومی )  مصالح ساختمانی و آز.

 دکتر امامی  دکتر غفارزاده  دکتر عبدالحسینی

 دانشگاه آزادسالن   6کالس   2کالس 

 سه شنبه

  (2ریاضی عمومی ) (2اندیشه اسالمی ) برنامه نویسی کامپیوتر معادالت دیفرانسیل

  دکتر حسنلو آقای محمد راثی دکتر دانش دکتر حسنلو

3کالس    2کالس  2کالس  سایت کامپیوتر 

 چهارشنبه

   (1ریاضی عمومی ) استاتیک 

   دکتر غفارزاده دکتر پیربوداقی 

   6کالس  2کالس  

 

 

 

 



 

 0011-0010دوم تحصیلی  نیمسالدر  99ورودی مهر  عمرانرنامه هفتگی کارشناسی مهندسی ب

1::0-01:11 روز  00:11-01::1  0:::1-00:11  00:11-0:::1  00:11-00::1  

 شنبه

  مکانیک سیاالت   (2مقاومت مصالح )

  دکتر پیربوداقی   دکتر دانش

  2کالس    3کالس 

 یکشنبه

   اخالق مهندسی (1) ها تحلیل سازه مکانیک خاک

   آقای محمد راثی دکتر جلیل خانی دکتر ایرجی

2کالس  2کالس     2کالس  

 دوشنبه

 آز. تکنولوژی بتن مکانیک خاک  (1) ها تحلیل سازه (2) مقاومت مصالح

 دکتر قلی پور دکتر ایرجی  دکتر جلیل خانی دکتر دانش

 کارگاه بتن 3کالس   2کالس  3کالس 

 سه شنبه

     انقالب اسالمی ایران

     آقای محمد راثی

     4کالس 

 چهارشنبه

    آز. مقاومت مصالح مکانیک سیاالت

    دکتر دانش دکتر پیربوداقی

    کارگاه مقاومت مصالح 2کالس 

 

 

 

 



 

 0011-0010دوم تحصیلی  نیمسالدر  90ورودی مهر  عمرانبرنامه هفتگی کارشناسی مهندسی 

1::0-01:11 روز  00:11-01::1  0:::1-00:11  00:11-0:::1  00:11-00::1  

 شنبه

 راه آهن   (2سازه های بتن آرمه ) 

 دکتر پیربوداقی   دکتر دانش 

 3کالس    3کالس  

 یکشنبه

 روسازی راه (2سازه های فوالدی ) پروژه راهسازی مهندسی پی 

 مهندس حسین زاده دکتر جلیل خانی مهندس حسین زاده دکتر ایرجی 

 3کالس  2کالس  3کالس  3کالس  

 دوشنبه

    (2) بتن آرمه یسازه ها 

    دانش دکتر 

    3 کالس 

 سه شنبه

     متره و برآورد و پروژه

     دکتر عبدالحسینی

     2کالس 

 چهارشنبه

  آب و فاضالب و پروژه یمهندس   

  یربوداقیپ دکتر   

  3 کالس   

 

 

 

 

 



 

 0011-0010دوم تحصیلی  نیمسالدر  90ورودی مهر  عمرانبرنامه هفتگی کارشناسی مهندسی 

 01:11-0::1  00:11-01::1  0:::1-00:11  00:11-0:::1  00:11-00::1  

 شنبه

  اصول مهندسی پُل   

  دکتر دانش   

  آتلیه   

 یکشنبه

     محیط زیستمهندسی 

     دکتر عبدالحسینی

     3کالس 

 دوشنبه

  نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها    

  دکتر جلیل خانی   

  2کالس    

 سه شنبه

  روش اجرای گود و سازه نگهبان  مبانی طراحی جزئیات ساختمان 

  دکتر قلی پور  دکتر عبدالحسینی 

  3کالس   2کالس  

 چهارشنبه

 روشهای اجرای ساختمان    

 دکتر پیربوداقی    

 3کالس     

 

 

 

 

 



 

 

 0011-0010دوم تحصیلی  نیمسالدر  0011ورودی مهر  سازه -ارشد عمرانبرنامه هفتگی کارشناسی 

 01:11-0::1  00:11-01::1  0:::1-00:11  00:11-0:::1  00:11-00::1  

 شنبه

     

     

     

 یکشنبه

  ساختمانهای بلند   االستیسیتهتئوری 

  دکتر ایرجی   دکتر جلیل خانی

  آتلیه   آتلیه

 دوشنبه

    ساختمانهای بلند تئوری االستیسیته

    دکتر ایرجی دکتر جلیل خانی

    آتلیه آتلیه

 سه شنبه

    دینامیک سازه ها بهینه سازی

    دکتر رستگار دکتر دانش

    آتلیه آتلیه

 چهارشنبه

    دینامیک سازه ها بهینه سازی

    دکتر رستگار دکتر دانش

    آتلیه آتلیه

 


