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

 مراجعه نمایند.دانشکده رخواست دروس اضافی به مدیر گروه دانشجویان عزیز برای ارائه پیشنهادات خود و د .2

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

 
m.jalilkhani@uut.ac.ir  



باید فرم درخواست شورای آموزشی دانشکده را تکمیل نمایند.  اختیاریدر قالب درس . دانشجویان برای اخذ درس پروژه تخصصی 4

 قابل ارائه است.  51این درس برای دنشجویان با معدل کل باالی 

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

 تواند آن درس را اخذ نماید.  یگروه ها گذارنده باشد م

 مشخصات و خود را چک کرده انتخابی دروس لیست سیستم، در انتخابی واحدهای نهائی ثبت از پس بایستیمی 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 واحدهای

 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.  3دانشجویانی که ترم قبل حذف پزشکی داشته اند  .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

رعایت سقف واحد انتخابی دانشجوی مشروط ملزم به  .نیستند واحد 54 از بیش انتخاب به مجاز وجه هیچ به مشروط دانشجویان .9

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

 استاد تایید نیازمند پروژه واحد انتخابواحد گذرانده باشند.  511بایستی  دارند را تخصصی پروژه انتخاب قصد که دانشجویانی .51

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

  .نمود خواهد

 یا حذف قابل سیستم در درج از پس دروس این زیرا باشند. داشته را دقت نهایت بایستی عملی دروس انتخاب در دانشجویان. 55

 .بود دنخواه گروه تغییر

 



 2042مهر  ورودیهای 2042-2041 سالتحصیلی اولکارشناسی عمران در نیمسال  اولدروس ارائه شده برای ترم 
تاریخ و ساعت 

 امتحان
 مدرس پيش نياز

جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

5/11/1041 

 8ساعت 
 1 744477431 76 (1رياضي عمومي) پايه 3 4 3 دکتر حسنلو ـــــــ

1/11/1041 

 8ساعت 

( 1رياضي عمومي )

 يا همزمان
 پايه 3 4 3 دکتر غالمي

)حرارت و  1فيزيك 

 مکانيك(
76 744477401 2 

- 
( يا 1فيزيك )

 همزمان
 3 744477405 76 ( 1آزمايشگاه فيزيك ) پايه 4 1 1 دکتر خضرلو

28/14/1041 

 10ساعت 
 0 720808451 76 زمين شناسي مهندسي الزامي 2 4 2 دکتر ايرجي ـــــــ

27/14/1041 

 8ساعت 
 5 744477412 76 زبان خارجي عمومي 3 4 3 دکتر اروجلو ـــــــ

28/14/1041 

 8ساعت 
 7 744477411 76 فارسي عمومي 3 4 3 دکتر عباس زاده ـــــــ

20/14/1041 

 8ساعت 
 6 744477441 76 (1انديشه اسالمي ) عمومي 2 4 2 آقای راثي ـــــــ

2/11/1041  

8ساعت   
 عمومي 2 4 2 دکتر نعلبندی ـــــــ

ي مهارتهای زندگ

 دانشجويي
76 744477408 8 

27/14/1041 

 11ساعت 
 2 دکتر عبدالحسيني ـــــــ

4 1 

 الزامي

رسم فني و نقشه کشي 

 ساختمان )نظری(
76 720808475 

8 

- 1 4 
رسم فني و نقشه کشي 

 ساختمان )عملي(
761 720808477 

 جمع واحد 12  
 



 2044ورودیهای مهر  2042-2041یمسال اول سالتحصیلی کارشناسی عمران در ن سومدروس ارائه شده برای ترم 

 مدرس پيش نياز تاریخ و ساعت امتحان
جمع 

 واحد

نوع  تعداد واحد

 درس
 نام درس

کد 

 گروه
 ردیف کد درس

 نظری عملی

1/11/1041 

 11ساعت 
 1 720808431 76 آمار و احتماالت مهندسي  پايه 2 4 2 دکتر پيربداقي (1رياضي عمومي )

27/14/1041 

 8ساعت 
 2 744477400 76 (1مقاومت مصالح ) الزامي 3 4 3 دکتر دانش استاتيك

28/14/1041 

 8ساعت 
 3 720808401 76 ديناميك الزامي 3 4 3 دکتر فتح الهي استاتيك

2/11/1041 

 10ساعت 

معادالت ديفرانسيل و 

 برنامه نويسي کامپيوتر
 0 744477430 76 محاسبات عددی الزامي 2 4 2 دکتر دانش

3/11/1041 

 11ساعت 

مصالح ساختماني و 

 آزمايشگاه
 5 720808436 76 تکنولوژی بتن الزامي 2 4 2 دکتر ايرجي

5/11/1041 

 10ساعت 
 7 744477443 76 اخالق و تربيت اسالمي عمومي 2 4 2 آقای راثي ـــــــــــــــــــــ

26/14/1041 

 10ساعت 
 6 744477414 76 تاريخ معماری و ساختمان عمومي 2 4 2 کتر عبدالحسينيد ـــــــــــــــــــــ

 8 744477410 76 ( 2تربيت بدني ) عمومي 4 1 1 دکتر امامي (1تربيت بدني ) -

2/11/1041  

8ساعت   
 8 744477408 76 مهارتهای زندگي دانشجويي عمومي 2 4 2 دکتر نعلبندی ـــــــ

0/11/1041 

 2 مهندس جعفری (1ي )رياضي عموم 11ساعت 
4 1 

 اصلي 
 720808476 76 و عمليات )نظری(  1نقشه برداری 

14 
 720808478 76 و عمليات )عملي( 1نقشه برداری  4 1 -

 جمع واحد  12   



 

 99ورودیهای مهر  2042-2041کارشناسی عمران در نیمسال اول سالتحصیلی  پنجمدروس ارائه شده برای ترم 
 تاریخ و ساعت امتحان

 مدرس پيش نياز
جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

 نظری عملی

20/14/1041 

 8ساعت 

( و 1تحليل سازه ها )

 محاسبات عددی
 1 720808400 76 (2تحليل سازه ها ) الزامي 3 4 3 دکتر دانش

1/11/1041 

 8ساعت 

( و 1تحليل سازه ها )

 تکنولوژی بتن 
 2 720808405 76 (1سازه های بتن آرمه ) الزامي 3 4 3 پوردکتر قلي

0/11/1041 

 11ساعت 
 3 720808408 76 (1سازه های فوالدی ) الزامي 3 4 3 دکتر جليل خاني (1تحليل سازه ها )

26/14/1041 

 3 دکتر پيربداقي مکانيك سياالت 8ساعت 
4 2 

 الزامي
 720808461 76 هيدروليك 

0 
 720808462 76 آزمايشگاه هيدروليك 4 1 -

28/14/1041 

 11ساعت 

و عمليات و  1نقشه برداری

 مکانيك خاك
 5 720808458 76 راهسازی الزامي 2 4 2 پوردکتر قلي

28/14/1041 

 11ساعت 
 اصلي 2 4 2 دکتر عبدالحسيني نيمسال پنجم به بعد

ماشين آالت ساختماني 

 در راه سازی
76 720808104 7 

 الزامي 4 1 1 پوردکتر قلي مکانيك خاك يا همزمان -
آزمايشگاه مکانيك 

 خاك
76 720808453 6 

0/11/1041 

 8ساعت 

مکانيك خاك و هيدروليك و 

 آزمايشگاه
 8 720808116 76 اصول مهندسي سد اختياری 2 4 2 دکتر پيربداقي

 
 جمع واحد 29  

 

 



 

 99ورودیهای مهر  2042-2041کارشناسی عمران در نیمسال اول سالتحصیلی  هفتمدروس ارائه شده برای ترم 
تاریخ و ساعت 

 امتحان
 مدرس پيش نياز

جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 نام درس نوع درس

کد  

 گروه
 ردیف کد درس

 نظری عملی

20/14/1041 

 11ساعت 
 1 720808486 76 ي ساختمانطراحي فن اختياری 2 4 2 دکتر عبدالحسيني ـــــــــــــــــــــ

27/14/1041 

 11ساعت 
 2 720808105 76 بارگذاری اختياری 2 4 2 دکتر ايرجي ( يا همزمان2تحليل سازه )

28/14/1041 

 11ساعت 
 3 720808136 76 تنظيم شرايط محيطي اختياری 2 4 2 دکتر عبدالحسيني ـــــــــــــــــــــ

25/14/1041 

 11ساعت 
 0 720808470 76 اصول مهندسي زلزله و باد  الزامي 3  3 دکتر جليل خاني (2تحليل سازه )

2/11/1041 

 11ساعت 

محاسبات عددی و تحليل سازه 

(2) 
 اختياری 2 4 2 دکتر دانش

کاربرد کامپيوتر در مهندسي 

 عمران
76 720808484 5 

5/11/1041 

 11ساعت 
 7 720808487 76 اصول مديريت ساخت اختياری 2 4 2 دکتر ايرجي متره و برآورد و پروژه

3/11/1041 

 8ساعت 
 6 720808486 76 زبان تخصصي اختياری 2 4 2 پوردکتر قلي ـــــــــــــــــــــ

7/11/1041  

10ساعت   
 8 از گروه برق 78 تفسير موضوعي قرآن عمومي 2 4 2 آقای راثي ـــــــــــــــــــــ

 جمع واحد 27  

 

 



 

 

  2042-2041سالتحصیلی عمران شناسیکاردر رشته  اولدر نیمسال )در صورت رسیدن به حد نصاب( ه اضافی دروس ارائه شد

تاریخ و ساعت 

 امتحان
 مدرس پيش نياز

جمع 

 واحد

 تعداد واحد
 نام درس نوع درس

کد  

 گروه
 ردیف کد درس

 نظری عملی

- 

و  واحد گذرانده 144حداقل 

  15معدل باالی 

 ا مجوز مديرگروهقابل اخذ ب

 اساتيد گروه

 
 1 720808488 76 پروژه تخصصي اختياری 3 4 3

- 

( + تحليل 2سازه های فوالدی )

( دسترسي فقط به 2سازه )

 و ماقبل 88ورودی های 

 2 720808454 76 پروژه سازه های فوالدی الزامي 4 1 1 اساتيد گروه

- 

+تحليل  (2) سازه های بتن آرمه

قط به ( دسترسي ف2سازه )

 و ماقبل 88ورودی های 

 3 720808406 76 پروژه سازه های بتن آرمه اصلي 4 1 1 اساتيد گروه

7/11/1041 

 11ساعت 
 0 744477432 76 (2رياضي عمومي ) پايه 3 4 3 دکتر غفارزاده (1رياضي عمومي )

28/14/1041 

 11ساعت 
 5 744477433 78 يل معادالت ديفرانس پايه 3 4 3 دکتر غفارزاده (2رياضي عمومي )

- 
 از نيمسال پنجم به بعد 

 قابل اخذ با مجوز مديرگروه

 اساتيد گروه

 
 7 720808472 76 کارآموزی اصلي 4 1 1

- 
قابل اخذ صرفاً برای -راهسازی

 و ماقبل 88ورودی های 
 6 720808474 76 پروژه راهسازی الزامي 4 1 1 دکتر قلي پور

 



 

 

 2042مهر ورودیهای   2042-2041 سالتحصیلی اولسازه در نیمسال -کارشناسی ارشد عمران لاودروس ارائه شده برای ترم 

 مدرس پيش نياز تاریخ و ساعت امتحان
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 نظری عملی ردیف کد درس کد گروه نام درس نوع درس

  

20/14/1041 

 11ساعت 
 اختياری  3 4 3 نيخادکتر جليل ـــــــــــــــــــــ

طراحي سازه ها بر اساس 

 عملکرد
76 705808403 1 

26/14/1041 

 11ساعت 
 2 705808402 76 تکنولوژی عالي بتن اختياری 3 4 3 دکتر پيربداقي  ـــــــــــــــــــــ

1/11/1041 

 11ساعت 
 3 705808445 76 روش اجزا محدود اجباری 3 4 3 دکتر ايرجي ـــــــــــــــــــــ

5/11/1041 

 11ساعت 
 0 705808440 76 رياضيات عالي مهندسي  اجباری  3 4 3 دکتر حسنلو ـــــــــــــــــــــ

 جمع واحد 21  
 

 

 

 

 

 



 

 

 2044مهر ورودیهای   2044-2042 سازه در نیمسال اول سالتحصیلی-دروس ارائه شده برای ترم سوم کارشناسی ارشد عمران

 مدرس پيش نياز تاریخ و ساعت امتحان
جمع 

 واحد

 تعداد واحد

 نام درس نوع درس
 کد گروه

 نظری عملی ردیف کد درس

   

 1 716432 76 سمينار و روش تحقيق اصلي  2 4 2 نامهاستاد راهنمای پايان - -

 2 723437 76 پايان نامه اصلي 7 4 7 استاد راهنما - -

 جمع واحد 9  
 

 

 
 


