
 97-98دوم نیمسال  -، گرایش سازهرشته مهندسی عمرانارشد برنامه هفتگی ترم دوم مقطع کارشناسی 

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

 های فوالدی پیشرفتهسازه تکنولوژی عالی بتن های بتن آرمه پیشرفتهسازه 

 د. اکبری حامد د. افشین د. افشین و د. جعفری  شنبه

 ک. ش. میثمی ک. ش. میثمی ک. ش. میثمی 

 
 هاای سازهطراحی لرزه

 هاپایداری سازه
 تئوری االستیسیته

 لرزه شناسی و مهندسی زلزله

 های فوالدی پیشرفتهسازه

  یکشنبه

د. چناقلو، د. پورشا، د. جعفری و 

 د. اکبری حامد

 د. عابدی

 د. عابدی
 د. چناقلو و د. پورشا

 د. اکبری حامد

 
 ک. ش. میثمی

 اتاق سمینار
 ک. ش. میثمی

 ک. ش. میثمی

 اتاق سمینار

 -   

     دوشنبه

    

 سمینار و روش تحقیق
 هاای سازهطراحی لرزه

 هاپایداری سازه
 لرزه شناسی و مهندسی زلزله تئوری االستیسیته

 د. چناقلو سه شنبه

د. چناقلو، د. پورشا، د. جعفری و 

 د. اکبری حامد

 د. عابدی

 د. چناقلو و د. پورشا د. عابدی

 اتاق سمینار
 ک. ش. میثمی

 اتاق سمینار
 ک. ش. میثمی میثمی ک. ش.

 تکنولوژی عالی بتن  های بتن آرمه پیشرفتهسازه 

 د. افشین  د. افشین و د. جعفری  چهارشنبه

 ک. ش. میثمی  ک. ش. میثمی 

 



 97-98نیمسال دوم  -، گرایش زلزلهرشته مهندسی عمرانارشد برنامه هفتگی ترم دوم مقطع کارشناسی 

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

    
     شنبه

    

 لرزه شناسی و مهندسی زلزله تحلیل خطر زلزله هاای سازهطراحی لرزه 

  یکشنبه
د. چناقلو، د. پورشا، د. جعفری و 

 د. اکبری حامد
 د. چناقلو و د. پورشا د. چرختاب

 ک. ش. میثمی ک. ش. آب شناسان ک. ش. میثمی 

 -   

     دوشنبه

    

 لرزه شناسی و مهندسی زلزله تحلیل خطر زلزله هاای سازهطراحی لرزه سمینار و روش تحقیق

 د. چناقلو سه شنبه
د. چناقلو، د. پورشا، د. جعفری و 

 د. اکبری حامد
 د. چناقلو و د. پورشا د. چرختاب

 ک. ش. میثمی ک. ش. قرنی ک. ش. میثمی اتاق سمینار

 دینامیک خاک دینامیک خاک  

 د. امامی آزاد د. امامی آزاد   چهارشنبه

 ک. ش. هاشمی ک. ش. هاشمی  

 

 

 

 



 97-98نیمسال دوم  -، گرایش ژئوتکنیکرشته مهندسی عمرانارشد برنامه هفتگی ترم دوم مقطع کارشناسی 

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

  پی پیشرفتهمهندسی   

   شنبه
د. امامی تبریزی و د. امامی 

 آزادی
 

  ک. ش. هاشمی  

  مکانیک سنگ آز. مکانیک سنگ 

  د. امامی تبریزی د. امامی تبریزی  یکشنبه

  ک. ش. هاشمی آزمایشگاه ژئوتکنیک 

 -   

     دوشنبه

    

    سمینار و روش تحقیق

    د. چناقلو سه شنبه

    سمیناراتاق 

 دینامیک خاک دینامیک خاک مهندسی پی پیشرفته 

  چهارشنبه
د. امامی تبریزی و د. امامی 

 آزادی
 د. امامی آزاد د. امامی آزاد

 ک. ش. هاشمی ک. ش. هاشمی ک. ش. هاشمی 

 

 

 

 



 97-98نیمسال دوم  -های دریاییسازه، گرایش رشته مهندسی عمرانارشد برنامه هفتگی ترم دوم مقطع کارشناسی 

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

    
     شنبه

    

 سکوهای دریایی 
های عددی در مهندسی روش

 دریا

های متعارف اصول طراحی سازه

 دریایی
 یکشنبه

 د. قره باغی زادهد. حکیم د. قره باغی 

 آب شناسانک. ش.  ک. ش. قرنی ک. ش. آب شناسان 

 -   

     دوشنبه

    

 سمینار و روش تحقیق
های متعارف اصول طراحی سازه

 دریایی
 سکوهای دریایی

های عددی در مهندسی روش

 دریا
 سه شنبه

 زادهد. حکیم د. قره باغی د. قره باغی د. چناقلو

 ک. ش. قرنی ک. ش. آب شناسان ک. ش. آب شناسان اتاق سمینار

    
     چهارشنبه

    

 

 

 

 




