
 

 1401-1402تحصیلی  اول سالنیمدر  1400ورودی مهر  عمرانبرنامه هفتگی کارشناسی مهندسی 

30:8-00:10 روز  30:11-00:10  00:13-30:11  30:14-00:13  15:17-45:15  

 شنبه

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

  دکتر پیربداقی دکتر ایرجی دکتر دانش دکتر دانش

101کالس  101کالس  101کالس  101کالس     

 یکشنبه

   (1مقاومت مصالح ) دینامیک 

   دکتر دانش مهندس فتح الهی 

 102کالس کارگاه

 دوشنبه

   تاریخ معماری ساختمان  اخالق و تربیت اسالمی

   عبدالحسینی دکتر  آقای راثی

  101کالس  101کالس 

 سه شنبه

   دینامیک  و عملیات 1نقشه برداری 

   مهندس فتح الهی  مهندس جعفری

 کارگاه 101کالس 

 چهارشنبه

   معادالت دیفرانسیل معادالت دیفرانسیل
مهارتهای زندگی 

 دانشجویی

 دکتر نعلبندی   دکتر غفارزاده دکتر غفارزاده

)مجازی(104کالس 104 کالس

 

 

 

 



 1401-1402تحصیلی  اول نیمسالدر  99ورودی مهر  عمرانرنامه هفتگی کارشناسی مهندسی ب

30:8-00:10 روز  30:11-00:10  00:13-30:11  30:14-00:13  

 شنبه

 ماشین آالت ساختمانی روشهای اجرای ساختمان  

 دکتر عبدالحسینی دکتر پیربوداقی  

 کارگاه 102 کالس   

 یکشنبه

 (1سازه های بتن آرمه )  هیدرولیک و آزمایشگاه (2تحلیل سازه ها )

 دکتر قلی پور  دکتر پیربداقی دکتر دانش

103کالس  کارگاه 103کالس     

 دوشنبه

(1سازه های فوالدی ) راهسازی هیدرولیک و آزمایشگاه   

  دکتر جلیل خانی دکتر قلی پور دکتر پیربداقی

103کالس  103کالس  106کالس     

 سه شنبه

(1سازه های فوالدی )  (1سازه های بتن آرمه ) (2تحلیل سازه ها )  

 دکتر جلیل خانی  دکتر قلی پور دکتر دانش

106کالس  105کالس   102کالس     

 چهارشنبه

    

    

    

 

 

 

 



 1401-1402تحصیلی  اول نیمسالدر  98برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی عمران ورودی مهر 

30:8-00:10 روز  30:11-00:10  00:13-30:11  30:14-00:13  

 شنبه

 اصول مدیریت ساخت تفسیر موضوعی قرآن  

 دکتر ایرجی آقای راثی  

105کالس    106کالس    

 یکشنبه

 تنظیم شرایط محیطی   

 دکتر عبدالحسینی   

 104کالس    

 دوشنبه

 باد اصول مهندسی زلزله و کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران بارگذاری طراحی فنی ساختمان

 دکتر جلیل خانی دکتر دانش دکتر ایرجی دکتر عبدالحسینی

104کالس  104کالس  104کالس   104کالس    

 سه شنبه

  زلزله وباداصول مهندسی   زبان تخصصی

  دکتر جلیل خانی  دکتر قلی پور

102کالس   104کالس    

 چهارشنبه

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 1401-1402تحصیلی  اولدر نیمسال  1401سازه ورودی مهر  -برنامه هفتگی کارشناسی ارشد عمران

 00:10-30:8  30:11-00:10  00:13-30:11  30:14-00:13  

 شنبه

   المان محدود عالی بتنتکنولوژی 

   دکتر ایرجی دکتر پیربداقی

   103کالس  103کالس 

 یکشنبه

  طراحی بر اساس عملکرد سازه ها  المان محدود

  دکتر جلیل خانی  دکتر ایرجی

  103کالس   103کالس 

 دوشنبه

 ریاضی عالی مهندسی  تکنولوژی عالی بتن 

 حسنلودکتر   دکتر پیربداقی 

 103کالس   103کالس  

 سه شنبه

طراحی بر اساس عملکرد 

 سازه ها
   ریاضی عالی مهندسی

   دکتر حسنلو دکتر جلیل خانی

   103کالس  103کالس 

 چهارشنبه

    

    

    

 


