
 97-98نیمسال دوم  -برنامه هفتگی ترم دوم مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران

 ایام هفته 10:30-8:30 12:30-10:30 16-14 18-16

 استاتیک 2ریاضی  فارسی عمومی فارسی عمومی*

 د. افشین    شنبه

 ک. ش. عباسپور   

 )جبرانی م با نفت(* 1ریاضی 

 )جبرانی م با نفت(* 1فیزیک 
 معادالت دیفرانسیل

 2اندیشه اسالمی 

 )برادران و خواهران(

 1فیزیک 

 )جبرانی م با نفت(
 یکشنبه

    

  1علوم پایه ک.   

 - 
 1فیزیک 

 )جبرانی م با نفت(

 1ریاضی 

 )جبرانی م با نفت(
 دوشنبه

    

    

 
 1ریاضی 

 )جبرانی م با نفت(
 2ریاضی  مصالح ساختمانی و آز.

 سه شنبه
  د. افشین  

  ک. ش. عباسپور  

 برنامه نویسی کامپیوتر 
 استاتیک*

 *برنامه نویسی کامپیوتر*
 معادالت دیفرانسیل

 چهارشنبه
  د. افشین/ خ. م. سلطانی خ. م. سلطانی 

  ک. ش. عباسپور ک. ش. عباسپور 

 های زوج**: هفته -های فرد*: هفته

 

 



 97-98نیمسال دوم  -مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران چهارمبرنامه هفتگی ترم 

 ایام هفته 10:30-8:30 12:30-10:30 16-14 18-16

 
 والیبال -2تربیت بدنی 

 )خواهران(
 آز . مقاومت مصالح

 

 مکانیک خاک*

 **1ها تحلیل سازه

 
 شنبه

 د. امامی تبریزی/ د. چرختاب د. اکبری حامد  

 ک. ش. فکوری آزمایشگاه سازه  

 دینامیک*

 (**1مقاومت مصالح )

 بدمینتون -2تربیت بدنی 

 )خواهران(

 مکانیک سیاالت

 دینامیک

 2مقاومت مصالح 

 1مقاومت مصالح 

  د. شهبازی یکشنبه
 د. قره باغی

 د. شهبازی

 د. عابدی

 د. شهبازی

  ک. ش. فکوری
 ک. ش. عباسپور

 ک. ش. فکوری

 عباسپورک. ش. 

 ک. ش. فکوری

 تفسیر موضوعی قرآن

 )برادران و خواهران(
- 

 محاسبات عددی

 )مشترک با مکانیک(
 مکانیک خاک

 دوشنبه
 د. امامی تبریزی   

 ک. ش. فکوری   1ک. علوم پایه 

 آز تکنولوژی بتن 
 والیبال و فوتسال -2تربیت بدنی 

 )برادران(

 مکانیک سیاالت*

 **2مقاومت مصالح 
 شنبه سه

 د. قره باغی/ د. عابدی  د. افشین 

 ک. ش. عباسپور  آزمایشگاه بتن 

 1ها تحلیل سازه هامهندسی سیستم 
 والیبال و بدمینتون -2تربیت بدنی 

 )برادران(
 چهارشنبه

  د. چرختاب د. علیزاده 

  ک. ش. فکوری ک. ش. فکوری 

 های زوج**: هفته -های فرد*: هفته

 



 97-98نیمسال دوم  -مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران ششمبرنامه هفتگی ترم 

 ایام هفته 10:30-8:30 12:30-10:30 16-14 18-16

 
 دانش خانواده

 )برادران(
  راهسازی

 شنبه
  خ. م. وفایی  

  عباسپورک. ش.   

 تاسیسات مکانیکی و برقی
 دانش خانواده

 )خواهران(
  و باداصول مهندسی زلزله 

 یکشنبه
  د. پورشا  د. فالح و م. زراعت پرور

  اتاق سمینار  ک. ش. عباسپور

 هیدرولوژی مهندسی  مهندسی پی - آز خاک

 م. عیدی خ. م. وفایی  د. امامی تبریزی و خ. م. مشگین قلم دوشنبه

 ک. ش. عباسپور ک. ش . عباسپور  آزمایشگاه ژئوتکنیک

  
 باد* اصول مهندسی زلزله و

 **2های بتن آرمه سازه
 

 سه شنبه
  

 د. پورشا

 د. جعفری
 

  اتاق سمینار  

 2های فوالدی سازه 2های بتن آرمه سازه  

 د. چرختاب د. جعفری   چهارشنبه

 عباسپورک. ش.  اتاق سمینار  

 های زوج**: هفته -های فرد*: هفته

 



 

 

 97-98نیمسال دوم  -مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران هشتمبرنامه هفتگی ترم 

 ایام هفته 10:30-8:30 12:30-10:30 16-14 18-16

 اصول مهندسی پل های اجرای ساختمانروش کارگاه عمومی عمران 1گروه  -آرمههای بتنپروژه سازه

 د. محمدی د. جعفری و م. متین پور  د. جعفری شنبه

 1پایه  ک. علوم ک. ش. فکوری  

 اقتصاد مهندسی اصول مدیریت ساخت کارگاه عمومی عمران 1گروه  -های فوالدیپروژه سازه

 د. اکبری م. صالحی عالی  م. متین پور یکشنبه

 1علوم پایه  آمفی تئاتر  

  بناهای آبی - بناهای آبی*

  م. عیدی   دوشنبه

  اتاق سمینار  اتاق سمینار

 2گروه  -فوالدیهای پروژه سازه
گروه  -های بتن آرمهپروژه سازه

2   

 سه شنبه
   د. چرختاب د. اکبری حامد

    

    پروژه راهسازی

    خ. م. وفایی چهارشنبه

    

 های زوج**: هفته -های فرد*: هفته

 




