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98-99 اول در نيمسال عمرانانشکده مهندسی دترم اول برنامه کارشناسی   

 

                

 ک:کالس                      س:سالن                     ساختمان:اس                     

 

18-16 16-14  30/12-30/10 30/10-30/8 
 روزهای

 هفته

عداد ت

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيش نياز ) همنياز(

 زمين شناسی مهندسی 1فيزيک -آز زبان خارجه 
 شنبه

 1 4162101 (1عمومی)رياضی   3

 2 4162110 (1فيزيک ) يا همزمان (1عمومی )رياضی  3 ک.ش.فکوری س.شهيد تندگويان س.آشتيانی . ک.علوم پايه 

 1انديشه اسالمی 

 12پسران.گ
 (1عمومی)رياضی  1فيزيک 

 يکشنبه

 3 4162810 1فيزيک -آز يا همزمان (1فيزيک ) 1

  

 س.آشتيانی . ک.علوم پايه س.آشتيانی . ک.علوم پايه
 4 4734101 رسم فنی و نقشه کشی  2

   1، رياضی 1فيزيک 
 1انديشه اسالمی 

 16دختران.گ
 دوشنبه

 5 4162723 زبان خارجه  3

 6 4162704 (1تربيت بدنی )  1    

 دختران (1تربيت بدنی ) زبان خارجه
 1فيزيک -آز

 پسران (1تربيت بدنی ) 

 سه شنبه
 7 4734118 زمين شناسی مهندسی  2

 س.آشتيانی . ک.علوم پايه
 س.تربيت بدنی  س.تربيت بدنی

 8 4162902 انديشه اسالمی  2

 1فيزيک -آز

 

 

 رسم فنی و نقشه کشی
 

 1فيزيک (1عمومی)رياضی 

 چهارشنبه

     9 

    10 

  فکوریک.ش  س.آشتيانی . ک.علوم پايه
 س.آشتيانی . ک.علوم پايه س.آشتيانی . ک.علوم پايه

    11 

    
 جمع واحد ها 17 پنجشنبه

    



98-99 اول در نيمسال عمرانانشکده مهندسی برنامه کارشناسی ترم سوم د  
 

 

 ک:کالس                     س:سالن                     ساختمان:اس                                                                  انتخاب واحد به موارد زير توجه نمايند:  درکارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشجويان    

 پيش نياز انجام خواهد شد.انتخاب واحد مطابق با برنامه هشت ترمه کارشناسی موجود در سايت دانشکده و با رعايت دروس -1

 دانشجويان حتماً به کد درس انتخابی توجه کنند که دقيقاً مطابق با کد درس نوشته شده در برنامه موجود در سايت می باشد. -2 

 اند، دوباره اين درس را انتخاب نمايند.دانشجويان ترم سوم که موفق به گذراندن درس استاتيک نشده -3

 د بود.هاند اولويت مجدد اين درس خوام که موفق به گذراندن دروس رياضی و معادالت ديفرانسيل نشدهدانشجويان ترم سو -4

 

 

 

18-16 16-14  30/12-30/10 30/10-30/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 ديفر شماره درس نام درس پيش نياز ) همنياز(

 2رياضی 

 آ)جبرانی(
 تکنولوژی بتن 

 محيط زيست

 شنبه استاتيک)جبرانی(
 1 4734107 استاتيک  3

 2 4734108 ديناميک  3 ک. شهيد عباسپور ک.شهيد عباسپور  

معادالت 

 )جبرانی(ديفرانسيل
 ديناميک 1مقاومت مصالح آمار و احتماالت

 يکشنبه

 3 4734005 محاسبات عددی  2

 4  2رياضی    ک.ش.عباسپور ک.ش.فکوری ک.علوم پايه س.آشتيانی . 

 استاتيک)جبرانی( محاسبات عددی  

 دوشنبه

2  
 مهندسی محيط زيست

 آ.د.کی نژاد
4734130 5 

   

 6  معادالت ديفرانسيل   ک.شهيد عباسپور س.آشتيانی . ک.علوم پايه

 
 2ديناميک//  رياضی 

 )جبرانی(

 اخالق اسالمی

 3گ
و  1نقشه برداری 

 عمليات
 سه شنبه

 7 4734102 و عمليات 1نقشه برداری   2

 آز نقشه برداری  // ؟ک.ش.عباسپور 

 

 8 4734109 1مقاومت مصالح  3

 9  4734104 تکنولوژی بتن  2

و  1نقشه برداری 

 عمليات
//  و عمليات 1نقشه برداری 

 )جبرانی( لمعادالت ديفرانسي
 1مصالح مقاومت طراحی معماری و شهرسازی

 چهارشنبه

 10 4734006 آمار و احتماالت  2

 آز نقشه برداری

 
 ک.ش.عباسپور ک.شهيد فکوری // ؟اتاق سمينار

 11 4734106 طراحی معماری و شهرسازی  2

 12 4162927 اخالق اسالمی  2

    
 جمع واحد ها  پنجشنبه

    



98-99 اول در نيمسال عمرانانشکده مهندسی برنامه کارشناسی ترم پنجم د  

 

 ک:کالس                     س:سالن                     ساختمان:اس                                                                  در انتخاب واحد به موارد زير توجه نمايند: کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشجويان    

 انتخاب واحد مطابق با برنامه هشت ترمه کارشناسی موجود در سايت دانشکده و با رعايت دروس پيش نياز انجام خواهد شد.-1

 دانشجويان حتماً به کد درس انتخابی توجه کنند که دقيقاً مطابق با کد درس نوشته شده در برنامه موجود در سايت می باشد. -2 

 اند، دوباره اين درس را انتخاب نمايند.ترم سوم که موفق به گذراندن درس استاتيک نشدهدانشجويان  -3

 اند اولويت مجدد اين درس خواهد بود.دانشجويان ترم سوم که موفق به گذراندن دروس رياضی و معادالت ديفرانسيل نشده -4

 

 

18-16 16-14  30/12-30/10 30/10-30/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف سشماره در نام درس پيش نياز ) همنياز(

 هيدروليک و آزمايشگاه تاريخ اسالم 2مکانيک خاک  آز مکانيک خاک
 شنبه

3  
 1سازه های بتن آرمه 

 ا.د.جعفری
4734112 1 

  2 اتاق سمينارک.   عباسپورک.ش. مکانيک خاکآز.
 2مکانيک خاک

 خ.م.وفايی
4734401 2 

 2تحليل سازه  1سازه های فوالدی  زبان تخصصی  مکانيک سياالت

 يکشنبه

3  
 هيدروليک و ازمايشگاه

 آ.د.حکيم زاده و م. عيدی
4734123 3 

  3 ک.ش.فکوری عباسپورک.ش. عباسپورک.ش. قرنیک.ش.
 1تحليل سازه 

 آ.د.چرختاب
4734110 4 

  
تحليل سازه 

 )جبرانی(1
 1سازه های بتن آرمه 

 دوشنبه

3  
 2تحليل سازه 

 ـ.د.عابدی
4734111 5 

  3 مينارک. اتاق س ک.ش.فکوری  
 1سازه های فوالدی 

 آد.اکبری
4734115 6 

 1سازه های فوالدی  2تحليل سازه  هيدروليک و آزمايشگاه آز مکانيک سياالت

 سه شنبه

2  
 زبان تخصصی

 و ... آ.د.چناقلو
4734507 7 

 عباسپورک.ش. ک.ش.فکوری ک. شهيد فکوری آز.سازه هيدروليکی
 8 4162909 تاريخ اسالم  2

1  
 آز.مکانيک سياالت

 آ.د.قره باغی
4734305  9 

 آز هيدروليک
 آز هيدروليک

 )جبرانی(1تحليل سازه  1سازه های بتن آرمه  مکانيک سياالت
 چهارشنبه

1  
 آز. مکانيک خاک

 و خ.م.مشگين قلم آ.د.امامی
4734120 10 

 آز.سازه هيدروليکی
 آز.سازه هيدروليکی

 قرنیک.ش.
 ک.ش.فکوری ک. اتاق سمينار

    11 

    12 

    
 جمع واحد ها  پنجشنبه

    



98-99اول در نيمسال عمرانانشکده مهندسی برنامه کارشناسی ترم هفتم د  

 

 ک:کالس                     س:سالن                     ساختمان:اس                                                                  در انتخاب واحد به موارد زير توجه نمايند: کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشجويان    

 انتخاب واحد مطابق با برنامه هشت ترمه کارشناسی موجود در سايت دانشکده و با رعايت دروس پيش نياز انجام خواهد شد.-1

 وجود در سايت می باشد.دانشجويان حتماً به کد درس انتخابی توجه کنند که دقيقاً مطابق با کد درس نوشته شده در برنامه م -2 

 اند، دوباره اين درس را انتخاب نمايند.دانشجويان ترم سوم که موفق به گذراندن درس استاتيک نشده -3

 اند اولويت مجدد اين درس خواهد بود.دانشجويان ترم سوم که موفق به گذراندن دروس رياضی و معادالت ديفرانسيل نشده -4

18-16 16-14  30/12-30/10 30/10-30/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد

     پيش نياز

 ) همنياز(
 رديف شماره درس نام درس

  2 شنبه اصول مهندسی تونل 2گ -انقالب اسالمی متره و برآورد  2و 1گ-پروژه فوالد
 سازه های بنايی مقاوم در برابر زلزله

 دکتر چناقلو
4734206 1 

    2و1گ  –پروژه بتن 
سازه های بنايی مقاوم 

 در برابر زلزله
 يکشنبه

2  
 اصول مهندسی تونل

 دکتر امامی تبريزی
4734402 2 

  1 ک. شهيد فکوری   
 بارگذاری

 دکترچرختاب
 3 

  کاربرد کامپيوتر در مهندسی عمران  
 دوشنبه

2  
 روسازی راه

 مهدس وفايی
4734127 4 

  1  ک.شهيد فکوری  
 وردمتره و برآ

 قدسی شريفمهندس 
4734128 5 

  مهندسی آب و فاضالب و پروژه مهندسی آب و فاضالب و پروژه 2و1گ-پروژه راهسازی

 سه شنبه

3  
 مهندسی آب و فاضالب و پروژه

 دکترفروغی
4734301 6 

  ک.ش.عباسپور ک.ش.عباسپور 

2  
 کاربرد کامپيوتر در مهندسی عمران

 دکتر اکبری حامد
4734510 7 

2  
 اصول مهندسی سد

 عيدیدکتر حکيم زاده و م.
4734307 8 

 سداصول مهندسی  بارگذاری  روسازی راه 

 چهارشنبه

1  
 2و 1گ-پروژه فوالد

 م.متين پور-د.اکبری
4734504 9 

 ک. شهيد فکوری ک. شهيد فکوری ک. شهيد فکوری 

1  
 2و1گ  –پروژه بتن 

 د.چرختاب-د.جعفری
4734503 10 

1  
 2و1گ-وژه راهسازیپر

 م.مشگين قلم-م.وفايی-د.امامی
4734505 11 

    
 جمع واحد ها  پنجشنبه

    




