برنامه هفتگی مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

تاریخ 1392/11/26 :

دانشکده مهندسی عمران
نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-93

واحد ظرفیت ثبت نامی

زمان و مکان ارائه /امتحان

شماره و گروه درس

نام درس

21-11-120-01

پروژه مهندسی آب و فاضالب

1

52

52

احمدی مطلق امیررضا

نام استاد

21-12-094-03

مهندسی ترافیک پیشرفته

3

10

7

احمدی نژاد محمود

90-12-017-03

مباحث ویژه 2

3

10

3

احمدی نژاد محمود

21-11-010-02

مهندسی آب و فاضالب

2

30

24

افشار محمدهادی

21-11-211-01

مهندسی سیستمها

2

30

11

افشار محمدهادی

21-12-009-01

روشهای عددی در مهندسی دریا

3

30

0

افشار محمدهادی

21-12-128-01

روشهای عددی درمهندسی اب

3

20

7

افشار محمدهادی

21-11-036-01

مهندسی راه آهن

2

43

43

افندیزاده زرگری شهریار

21-11-232-01

مهندسی ترابری

2

47

47

افندیزاده زرگری شهریار

21-12-067-01

تحلیل سیستمهای حمل و نقل

3

20

20

افندیزاده زرگری شهریار

21-12-184-01

مدلسازی در برنامه ریزی حمل و نقل

3

10

7

افندیزاده زرگری شهریار

21-11-122-01

تحلیل سازه ها1

3

56

56

امینی فریدون

21-12-039-01

دینامیک سازه ها

3

40

35

امینی فریدون

21-11-150-01

فناوریهای نوین در صنعت ساختمان

2

45

42

ایالتی سراملو غالمرضا

21-11-288-01

روشهای اجرا گود و سازه نگهبان

2

30

14

بازیار محمدحسن

21-12-005-01

سدهای خاکی

3

40

25

بازیار محمدحسن

21-12-049-01

پایداری سازه ها

3

30

27

برخورداری بافقی محمدعلی

21-11-066-01

اصول مهندسی پل

2

40

28

بروجردیان وحید

21-11-230-02

استاتیک

3

40

40

بروجردیان وحید

21-12-316-01

مکانیک شکست

3

10

8

بروجردیان وحید

21-11-132-01

پروژه راهسازی

1

25

13

بهبهانی حمید

درس(ع) :چهار شنبه 17:00-15:15

21-11-132-02

پروژه راهسازی

1

22

22

بهبهانی حمید

درس(ع) :چهار شنبه 12:00-10:00

21-11-132-03

پروژه راهسازی

1

22

22

بهبهانی حمید

درس(ع) :چهار شنبه 10:00-08:00

21-11-135-01

راهسازی

3

50

22

بهبهانی حمید

درس(ع) :چهار شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 2
درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :سالن کنفرانس 1
درس(ت) :چهار شنبه  17:00-15:15مکان :سالن کنفرانس 1
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 6
درس(ت) :چهار شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 6
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 10
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کالس شماره 10
امتحان( )1393.03.11_7ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 6
درس(ت) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 10
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :سالن کنفرانس 2
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :سالن کنفرانس 2
امتحان( )1393.03.11_7ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :یک شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 5
درس(ت) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 5
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه 12:00-10:00
درس(ت) :دو شنبه 10:00-08:00
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 5
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 5
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 5
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 5
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 9
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 11
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 11
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 8
درس(ت) :یک شنبه 15:15-13:30
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کالس شماره 2
امتحان( )1393.03.13_9ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 2
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 2
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :یک شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 6
درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 6
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 13:00-11:00 :

درس(ت) :یک شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 2
درس(ت) :سه شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 2
امتحان( )1393.03.13_9ساعت 10:00-08:00 :

1

برنامه هفتگی مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

تاریخ 1392/11/26 :

دانشکده مهندسی عمران
نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-93

شماره و گروه درس

نام درس

واحد ظرفیت ثبت نامی

نام استاد

زمان و مکان ارائه /امتحان
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 1

21-12-082-01

طراحی فرودگاه

3

20

8

بهبهانی حمید

90-12-018-04

مباحث ویژه 1

3

10

6

بهبهانی حمید

21-12-108-01

شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست

3

20

7

پوراصغرسنگاچین فرزام

21-12-070-01

ایمنی درترافیک

3

25

24

توکلی کاشانی علی

21-12-137-01

آمارواحتماالت پیشرفته

2

10

7

توکلی کاشانی علی

21-11-068-01

اصول مهندسی سد

2

35

23

جباری ابراهیم

21-11-121-01

سیستمهای انتقال آب

3

30

14

جباری ابراهیم

21-12-038-01

هیدرودینامیک

3

25

7

جباری ابراهیم

21-12-065-01

طراحی هیدرولیکی سازه ها

3

20

8

جباری ابراهیم

21-11-107-02

هیدرولوژی مهندسی

2

20

14

چاوشیان سیدعلی

21-12-131-01

مدلهای هیدرولوژیکی

3

20

9

چاوشیان سیدعلی

21-12-351-01

مدیریت مناطق ساحلی

3

20

6

قاهری عباس

21-11-035-02

پی سازی

3

16

16

حشمتی رفسنجانی علی اکبر

21-12-098-02

روش اجزاء محدود

3

22

23

حشمتی رفسنجانی علی اکبر

درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :سالن امتحانات
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 6
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :سالن امتحانات
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 10
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :سالن امتحانات
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.13_9ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :یک شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 11
درس(ت) :سه شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 11
امتحان( )1393.03.20_13ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 4
درس(ت) :چهار شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 10
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 10
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 13
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کالس شماره 13
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 11:00-09:00 :

چاوشیان سیدعلی

درس(ت) :شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 6
درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 10
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 5
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 5
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :سالن امتحانات
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :سالن امتحانات
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 11:00-09:00 :

21-11-155-01

آزمایشگاه هیدرولیک

1

18

18

حکیما بهروز

درس(ع) :شنبه  12:00-10:00مکان :آزمایشگاه هیدرولیک

21-11-155-02

آزمایشگاه هیدرولیک

1

12

12

حکیما بهروز

درس(ع) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :آزمایشگاه هیدرولیک

21-11-155-03

آزمایشگاه هیدرولیک

1

12

12

حکیما بهروز

درس(ع) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :آزمایشگاه هیدرولیک

21-11-155-04

آزمایشگاه هیدرولیک

1

17

17

حکیما بهروز

درس(ع) :چهار شنبه  12:00-10:00مکان :آزمایشگاه هیدرولیک

21-11-194-01

آزمایشگاه مقاومت مصالح

1

14

14

خانزادی مصطفی

درس(ع) :شنبه  15:00-13:30مکان :آزمایشگاه مقاومت مصالح

21-11-194-02

آزمایشگاه مقاومت مصالح

1

13

13

خانزادی مصطفی

درس(ع) :شنبه  17:00-15:15مکان :آزمایشگاه مقاومت مصالح

21-11-230-01

استاتیک

3

35

31

خانزادی مصطفی

درس(ت) :شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 1
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 15:00-13:30 :
خانزادی مصطفی

درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 8

21-12-157-01

تکنولوژی بتن پیشرفته

3

20

16

قدوسی پرویز

درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کالس شماره 8

21-11-158-01

آزمایشگاه قیر و آسفالت

1

16

16

دیواندری حسن

درس(ع) :شنبه  10:00-08:00مکان :آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)

21-11-158-02

آزمایشگاه قیر و آسفالت

1

14

15

دیواندری حسن

درس(ع) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)

21-11-010-01

مهندسی آب و فاضالب

2

33

33

ذهبیون باقر

21-11-107-01

هیدرولوژی مهندسی

2

20

13

ذهبیون باقر

امتحان( )1393.03.21_14ساعت 11:00-09:00 :

2

درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 15:00-13:30 :
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دانشکده مهندسی عمران
نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-93

شماره و گروه درس

نام درس

واحد ظرفیت ثبت نامی

زمان و مکان ارائه /امتحان

نام استاد

درس(ت) :شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 11
21-12-044-01

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

3

20

0

ذهبیون باقر

21-12-139-01

مدلهای سری زمانی در هیدرولوژی

3

20

0

ذهبیون باقر

21-11-035-01

پی سازی

3

15

8

رازقی حمیدرضا

21-11-091-01

مهندسی پی

2

25

20

رازقی حمیدرضا

21-12-015-01

دینامیک خاک

3

20

11

رازقی حمیدرضا

21-11-160-01

اصول مهندسی زلزله

3

57

57

رئیسی دهکردی مرتضی

21-12-103-01

اثر زلزله بر سازه های ویژه

3

25

27

رئیسی دهکردی مرتضی

21-11-129-01

پروژه سازه های بتن آرمه

1

40

22

زاهدی مرتضی

21-12-105-01

ساختمانهای بتنی و فلزی مقاوم در برابر زلزله

3

20

17

زاهدی مرتضی

21-11-324-01

طراحی معماری و شهرسازی

2

25

12

زرین قلمی کیهان

21-11-324-02

طراحی معماری و شهرسازی

2

25

11

زرین قلمی کیهان

21-11-100-01

طراحی معماری

2

3

3

21-12-203-01

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری راه ها

3

10

0

زیاری حسن

21-12-305-01

آزمایشگاه قیر و آسفالت

1

20

3

زیاری حسن

21-12-156-01

مدیریت مالی و حسابداری پروژه

3

20

19

سجادی سیدجعفر

21-11-011-01

مهندسی محیط زیست

2

48

48

سعیدی محسن

21-12-111-01

آلودگی هوا و روشهای کنترل آن

3

20

7

سعیدی محسن

21-12-123-01

آلودگی خاک

3

20

7

سعیدی محسن

21-12-112-01

آلودگی مواد زائد جامد و روشهای کنترل آن

3

20

7

جمشیدی زنجانی احمدی

21-12-012-01

سکوهای دریایی

3

20

7

سیادت موسوی سیدمصطفی

21-12-352-01

هیدرودینامیک خورها

3

20

6

سیادت موسوی سیدمصطفی

21-11-122-02

تحلیل سازه ها1

3

35

17

سیادت نژاد سیدسعید

درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :سالن کنفرانس 2
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  15:00-13:30مکان :سالن امتحانات
درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :سالن امتحانات
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 10
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 10
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :چهار شنبه 17:00-15:15
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :شنبه  17:00-15:15مکان :سالن کنفرانس 2
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :سالن کنفرانس 2
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 8
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 8
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :یک شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 1
درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 11:00-09:00 :
درس(ع) :سه شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 8
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :سالن کنفرانس 2
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :سالن کنفرانس 2
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 11:00-09:00 :

زرین قلمی کیهان
اساتید گروه آموزشی

درس(ت) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 8
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :چهار شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 3
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :سه شنبه 17:00-15:15
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 13:00-11:00 :
درس(ع) :یک شنبه  15:15-13:30مکان :آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :سالن کنفرانس 1
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :سالن کنفرانس 1
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 9
امتحان( )1393.03.13_9ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 13
درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 13
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 11:00-09:00 :

سعیدی محسن

درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 11
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کالس شماره 6
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :سالن جلسات
درس(ت) :سه شنبه  15:00-13:30مکان :آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 12
درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 12
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 2
درس(ت) :چهار شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 2
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 10:00-08:00 :

3

برنامه هفتگی مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

تاریخ 1392/11/26 :

دانشکده مهندسی عمران
نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-93

شماره و گروه درس

نام درس

واحد ظرفیت ثبت نامی

زمان و مکان ارائه /امتحان

نام استاد

درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 2
21-11-125-01

سازه های فوالدی 1

3

40

24

سیادت نژاد سیدسعید

21-11-126-01

پروژه سازه های فوالدی

1

30

25

سیادت نژاد سیدسعید

21-11-228-01

مقاومت مصالح 1

3

20

13

سیادت نژاد سیدسعید

21-11-102-01

زمین شناسی مهندسی

2

45

45

21-11-102-02

زمین شناسی مهندسی

2

35

32

21-11-212-01

آزمایشگاه مکانیک خاک

1

20

20

21-11-212-02

آزمایشگاه مکانیک خاک

1

14

13

21-11-148-02

سازه های بتن آرمه 2

3

40

24

شایانفر محسنعلی

21-12-098-01

روش اجزاء محدود

3

30

29

شایانفر محسنعلی

21-11-325-01

اصول مهندسی ترافیک

2

63

63

شریعت مهیمنی افشین

21-12-094-01

مهندسی ترافیک پیشرفته

3

20

18

شریعت مهیمنی افشین

21-11-104-02

مکانیک خاک

3

36

33

شریعتمداری نادر

21-11-238-01

تحقیقات محلی

2

49

49

شریعتمداری نادر

21-12-190-01

ژئوتکنیک زیست محیطی

3

20

20

شریعتمداری نادر

21-11-117-01

متره و برآورد پروژه

1

55

55

شورشی علیرضا

21-12-078-01

حمل و نقل دریایی

2

10

4

شیخ االسالمی کندلوس عبدالرضا

21-12-089-01

مدیریت و نگهداری راه

3

10

8

شیخ االسالمی کندلوس عبدالرضا درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 12

90-12-017-06

مباحث ویژه 2

3

1

1

21-11-233-01

اصول مدیریت ساخت

2

50

50

شیرزادی جاوید علی اکبر

21-11-104-01

مکانیک خاک

3

35

31

صابر ماهانی محسن

21-12-243-01

مکانیک سنگ

2

20

4

صابر ماهانی محسن

21-11-154-01

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

1

15

15

21-11-154-02

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

1

15

15

21-11-154-03

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

1

15

13

21-11-113-01

اصول مهندسی تونل

2

53

53

درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 2
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 13:00-11:00 :
درس(ع) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 2
درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 2
درس(ت) :چهار شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 2
امتحان( )1393.03.11_7ساعت 13:00-11:00 :

شاه نظری حبیب

درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 13

کرمی حمیدرضا

امتحان( )1393.03.18_11ساعت 13:00-11:00 :

شاه نظری حبیب

درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 13

کرمی حمیدرضا

امتحان( )1393.03.18_11ساعت 13:00-11:00 :

شاه نظری حبیب
کرمی حمیدرضا
شاه نظری حبیب
کرمی حمیدرضا

درس(ع) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :آزمایشگاه مکانیک خاک
درس(ع) :سه شنبه  15:00-13:30مکان :آزمایشگاه مکانیک خاک
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 9
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 9
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :سالن امتحانات
درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 3
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 11
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :سالن کنفرانس 2
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 4
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :یک شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 4
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 13
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کالس شماره 12
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 6

شیخ االسالمی کندلوس عبدالرضا درس(ت) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 13
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.20_13ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :یک شنبه 12:00-10:00
درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 9
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 15:00-13:30 :

صابر ماهانی محسن
کرمی حمیدرضا
صابر ماهانی محسن
کرمی حمیدرضا
صابر ماهانی محسن
کرمی حمیدرضا
صالح زاده حسین

4

درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 5
امتحان( )1393.03.20_13ساعت 16:00-14:00 :
درس(ع) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :آزمایشگاه مصالح ساختمانی
درس(ع) :شنبه  17:00-15:15مکان :آزمایشگاه مصالح ساختمانی
درس(ع) :چهار شنبه  10:00-08:00مکان :آزمایشگاه مصالح ساختمانی
درس(ت) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.20_13ساعت 15:00-13:30 :

برنامه هفتگی مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

تاریخ 1392/11/26 :

دانشکده مهندسی عمران
نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-93

شماره و گروه درس

نام درس

واحد ظرفیت ثبت نامی

نام استاد

زمان و مکان ارائه /امتحان
درس(ت) :یک شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 9

21-12-024-01

ژئوتکنیک دریایی

3

40

28

صالح زاده حسین

21-11-134-01

روسازی راه

3

28

28

عامری محمود

21-12-089-02

مدیریت و نگهداری راه

3

20

4

عامری محمود

21-12-205-01

تکنولوژی اسفالت

3

10

6

عامری محمود

21-11-127-01

سازه های بتن آرمه 1

3

40

33

عباس نیا رضا

21-11-129-02

پروژه سازه های بتن آرمه

1

66

66

عباس نیا رضا

21-11-148-01

سازه های بتن آرمه 2

3

40

35

عباس نیا رضا

21-12-169-01

تحلیل غیر خطی سازه ها

3

15

9

قدرتی امیری غالمرضا

21-11-096-01

رسم فنی

1

15

11

عترتی سیدمهدی

21-11-153-01

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

1

15

15

عترتی سیدمهدی

درس(ع) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :آزمایشگاه بتن

21-11-153-02

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

1

16

9

عترتی سیدمهدی

درس(ع) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :آزمایشگاه بتن

21-11-153-04

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

1

17

17

عترتی سیدمهدی

درس(ع) :سه شنبه  15:00-13:30مکان :آزمایشگاه بتن

21-11-195-01

اقتصاد مهندسی

2

35

13

علیزاده حسین

21-12-257-01

اقتصاد پروژه های منابع اب

3

20

9

علیزاده حسین

21-11-165-01

مصالح ساختمانی

1

10

7

فامیلی هرمز

21-11-271-01

تکنولوژی بتن

1

1

1

فامیلی هرمز

21-11-323-01

تکنولوژی بتن

2

45

44

فامیلی هرمز

21-11-106-02

هیدرولیک

2

25

16

قاهری عباس

21-11-231-01

مکانیک سیاالت 1

3

37

36

قاهری عباس

21-11-231-02

مکانیک سیاالت 1

3

36

36

قاهری عباس

21-12-238-01

آبهای زیر زمینی

3

40

12

قاهری عباس

21-11-126-02

پروژه سازه های فوالدی

1

63

63

قدرتی امیری غالمرضا

21-11-139-02

سازه های فوالدی 2

2

63

63

قدرتی امیری غالمرضا

21-12-101-01

ارتعاشات تصادفی

3

15

14

قدرتی امیری غالمرضا

21-12-314-01

مدیریت پروژه

3

20

17

قدوسی پرویز

21-11-093-01

روشهای اجرایی ساختمان

2

24

24

درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 8
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 11
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 11
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 13
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 13
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)
درس(ت) :چهار شنبه  10:00-08:00مکان :آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 3
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 3
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 15:00-13:30 :
درس(ع) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 3
درس(ت) :شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 3
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 3
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 15:00-13:30 :

عباس نیا رضا

درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 3
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 3
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :چهار شنبه 17:00-15:15
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 10:00-08:00 :

درس(ت) :دو شنبه  17:30-15:30مکان :کالس شماره 1
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :سالن جلسات
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :سالن جلسات
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 3
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :چهار شنبه 17:00-15:15
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :یک شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 3
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 9
امتحان( )1393.03.20_13ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 9
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کالس شماره 9
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 4
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 11
درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 11
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 11:00-09:00 :
درس(ع) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 1
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 8
امتحان( )1393.03.19_12ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :سالن کنفرانس 1
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 6
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 11:00-09:00 :

قدوسی پرویز

درس(ت) :شنبه  15:00-13:30مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

نصراله زاده کاظم

درس(ع) :شنبه  18:00-15:15مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.11_7ساعت 15:00-13:30 :

5

برنامه هفتگی مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

تاریخ 1392/11/26 :

دانشکده مهندسی عمران
نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-93

شماره و گروه درس

نام درس

واحد ظرفیت ثبت نامی

زمان و مکان ارائه /امتحان

نام استاد

درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 8
21-11-082-01

تحلیل سازه ها 2

3

45

39

کاوه علی

21-12-104-01

طراحی غیر ارتجاعی سازه ها

3

50

21

کاوه علی

21-12-088-01

اقتصاد حمل و نقل

2

8

4

کالنتری نوید

21-12-335-01

مباحث پیشرفته در مهندسی و مدیریت ساخت

3

10

5

ماکویی احمد

21-11-090-01

نقشه برداری و عملیات 1

2

16

16

مجردی برات

21-11-090-02

نقشه برداری و عملیات 1

2

16

16

مجردی برات

21-11-090-03

نقشه برداری و عملیات 1

2

15

15

مجردی برات

21-12-092-01

اصول و کاربردفتوگرامتری و دورکاری و GIS

3

20

18

مجردی برات

21-11-229-01

دینامیک

3

40

12

مساح سعیدرضا

21-12-055-01

سازه های فلزی پیشرفته

3

20

12

مساح سعیدرضا

21-12-063-01

ساختمانهای بلند

3

0

2

مساح سعیدرضا

21-11-134-02

روسازی راه

3

26

23

منصور خاکی علی

21-11-143-01

ماشین آالت ساختمانی

2

10

4

منصور خاکی علی

21-11-241-01

ماشین آالت ساختمانی در راهسازی

2

30

28

منصور خاکی علی

21-11-241-02

ماشین آالت ساختمانی در راهسازی

2

30

20

منصور خاکی علی

21-12-094-02

مهندسی ترافیک پیشرفته

3

20

18

منصور خاکی علی

21-12-162-01

ظرفیت راهها و تقاطع ها

3

10

6

منصور خاکی علی

21-12-244-01

برنامه ریزی حمل و نقل

3

20

8

منصور خاکی علی

21-12-244-02

برنامه ریزی حمل و نقل

3

20

5

منصور خاکی علی

21-11-097-01

نقشه کشی ساختمان

1

15

12

نصراله زاده کاظم

21-11-097-02

نقشه کشی ساختمان

1

15

14

نصراله زاده کاظم

21-11-097-03

نقشه کشی ساختمان

1

15

15

نصراله زاده کاظم

21-11-097-04

نقشه کشی ساختمان

1

17

17

نصراله زاده کاظم

21-11-093-02

روشهای اجرایی ساختمان

2

20

19

درس(ت) :چهار شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 8
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 8
درس(ت) :چهار شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 8
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :چهار شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 12
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 9
درس(ت) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 9
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 13:00-11:00 :
درس(ع) :شنبه  12:00-08:00مکان :کالس شماره 12
امتحان( )1393.03.13_9ساعت 13:00-11:00 :
درس(ع) :دو شنبه  12:00-08:00مکان :کالس شماره 12
امتحان( )1393.03.13_9ساعت 13:00-11:00 :
درس(ع) :چهار شنبه 12:00-08:00
امتحان( )1393.03.13_9ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :شنبه  15:15-13:30مکان :سالن کنفرانس 2
درس(ت) :سه شنبه  15:15-13:30مکان :سالن کنفرانس 2
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 11
درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 11
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 5
درس(ت) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کالس شماره 5
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 11:00-09:00 :
درس(ت) :شنبه 12:00-10:00
درس(ت) :چهار شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.11_7ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 13
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 13
امتحان( )1393.03.25_16ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :چهار شنبه 17:00-15:15
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 12
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :یک شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 12
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 10
درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 10
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 3
درس(ت) :چهار شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 4
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 10
درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 10
امتحان( )1393.03.20_13ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 10
درس(ت) :چهار شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 10
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 16:00-14:00 :
درس(ع) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 10:00-08:00 :
درس(ع) :دو شنبه  17:00-15:30مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 10:00-08:00 :
درس(ع) :چهار شنبه  10:00-08:00مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 10:00-08:00 :
درس(ع) :چهار شنبه  12:00-10:00مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.18_11ساعت 10:00-08:00 :

نصراله زاده کاظم

درس(ت) :یک شنبه  15:00-13:30مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

اساتید گروه آموزشی

درس(ع) :یک شنبه  18:00-15:15مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)
امتحان( )1393.03.11_7ساعت 15:00-13:30 :

6

برنامه هفتگی مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

تاریخ 1392/11/26 :

دانشکده مهندسی عمران
نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-93

واحد ظرفیت ثبت نامی

شماره و گروه درس

نام درس

21-11-093-03

روشهای اجرایی ساختمان

2

21-12-146-01

مدیریت ریسک

3

20

نام استاد

زمان و مکان ارائه /امتحان

نصراله زاده کاظم

درس(ت) :سه شنبه  15:00-13:30مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

23

23

اساتید گروه آموزشی

درس(ع) :سه شنبه  18:00-15:15مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

15

نصیرزاده فرناد

امتحان( )1393.03.11_7ساعت 15:00-13:30 :
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)
درس(ت) :چهار شنبه  17:00-15:15مکان :سالن کنفرانس 2
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 11:00-09:00 :
نصیرزاده فرناد

درس(ت) :یک شنبه  19:00-17:00مکان :کالس شماره 6

90-12-017-01

مباحث ویژه 2

3

10

4

چاوشیان سیدعلی

درس(ت) :چهار شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 6

21-11-124-01

بارگذاری

2

51

51

نیکنام احمد

21-12-107-01

روشهای ترمیم و تقویت ساختمانها در برابرزلزله

3

25

23

نیکنام احمد

90-12-017-02

مباحث ویژه 2

3

10

3

نیکنام احمد

21-11-106-01

هیدرولیک

2

34

34

یگانه بختیاری عباس

21-12-346-01

اصول طراحی سازه های ساحلی

3

20

6

یگانه بختیاری عباس

21-12-350-01

زمین ریخت شناسی ساحلی

3

20

6

یگانه بختیاری عباس

21-12-010-01

مهندسی سواحل

3

20

7

21-12-042-01

اصول طراحی سازه های دریایی

3

20

8

امتحان( )1393.03.17_10ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :یک شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 8
امتحان( )1393.03.11_7ساعت 10:00-08:00 :
درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 12
درس(ت) :چهار شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 12
امتحان( )1393.03.17_10ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :شنبه  15:15-13:30مکان :کالس شماره 3
درس(ت) :سه شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 3
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :سه شنبه  15:00-13:30مکان :کالس شماره 9
امتحان( )1393.03.20_13ساعت 13:00-11:00 :
درس(ت) :یک شنبه  15:15-13:30مکان :آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)
درس(ت) :دو شنبه  10:00-08:00مکان :سالن جلسات
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 16:00-14:00 :
درس(ت) :یک شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 12
درس(ع) :دو شنبه  12:00-10:00مکان :کالس شماره 6
امتحان( )1393.03.10_6ساعت 16:00-14:00 :
یگانه بختیاری عباس

درس(ت) :یک شنبه  17:00-15:15مکان :کالس شماره 5

حاجی ولیئی فاطمه

درس(ت) :سه شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 6
امتحان( )1393.03.12_8ساعت 11:00-09:00 :

یگانه بختیاری عباس

درس(ت) :یک شنبه  10:00-08:00مکان :کالس شماره 6

کاظمی نژاد محمدحسین

درس(ت) :سه شنبه  12:00-10:00مکان :سالن کنفرانس 1
امتحان( )1393.03.21_14ساعت 11:00-09:00 :

7

