
تاریخ: 1393/11/25

ساعت: 15:45

دانشکده مهندسی عمران

برنامه هفتگی کامل نیمسال دوم 93-94

(به ترتیب نام خانوادگی اساتید در مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی)

زمان و مکان ارائه/ امتحاننام استادثبت نامیظرفیتواحدنام درسشماره و گروه درس

درس(ت): پنج شنبه 16:00-18:30 مکان: کالس شماره 1

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ع): چهار شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 2احمدي مطلق امیررضا16061پروژه مهندسی آب و فاضالب2111120-01

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: سالن جلسات

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: سالن جلسات

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 11

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 11

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 10:00-08:00

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

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

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 16:00-14:00

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

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

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 2

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 2

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: سالن کنفرانس 1

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:15 مکان: سالن کنفرانس 1

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 5

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 5

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 5

درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 5

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 2

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 4

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 5

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 5

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 10

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 10

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 13

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 13:00-11:00

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

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

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: سالن امتحانات

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 1

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): دو شنبه 10:30-08:00

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00بهبهانی حمید11512پروژه راهسازي2111132-01

درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00بهبهانی حمید11515پروژه راهسازي2111132-02

درس(ع): چهار شنبه 15:30-17:00بهبهانی حمید1155پروژه راهسازي2111132-03

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 5

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 5

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 2

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن امتحانات

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 13:00-11:00

افشار محمدهادي2011

2مهندسی سیستمها2111211-01

2مهندسی آب و فاضالب2111010-02

افشار محمدهادي3017

احمدي نژاد محمود105

احمدي جمال2012

3مدیریت و اقتصاد حمل و نقل2112388-01

3تکنولوژي عالی بتن (پردیس دانشگاهی)3421069-01

افشار محمدهادي2510

افشار محمدهادي256

3روش هاي عددي در مهندسی آب2112553-01

3هیدرولیک محاسباتی2112040-01

افندیزاده زرگري شهریار3135

3تحلیل سازه ها2111122-011

3تحلیل و ارزیابی سیستم هاي حمل و نقل2112381-01

امینی فریدون3046

افندیزاده زرگري شهریار4646

افندیزاده زرگري شهریار4036

2مهندسی ترابري2111232-01

2مهندسی راه آهن2111036-01

ایالتی رضا4544

امینی فریدون2828

2فناوریهاي نوین در صنعت ساختمان2111150-01

3دینامیک سازه ها2112039-01

برخورداري بافقی محمدعلی2515

2اصول مهندسی پل2111066-01

3پایداري سازه ها2112049-01

بروجردیان وحید3514

بازیار محمدحسن3534

بازیار محمدحسن3527

3سدهاي خاکی2112005-01

2روشهاي اجرا گود و سازه نگهبان2111288-01

بروجردیان وحید255

بروجردیان وحید3232

3مکانیک شکست2112316-01

3استاتیک2111230-02

بهبهانی حمید2510 3اصول مهندسی فرودگاه2111277-01

بهبهانی حمید3528

بروجردیان وحید209

3راهسازي2111135-01

3تئوري االستیسیته (پردیس دانشگاهی)3421136-01
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تاریخ: 1393/11/25

ساعت: 15:45

دانشکده مهندسی عمران

برنامه هفتگی کامل نیمسال دوم 93-94

(به ترتیب نام خانوادگی اساتید در مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی)

زمان و مکان ارائه/ امتحاننام استادثبت نامیظرفیتواحدنام درسشماره و گروه درس

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 5

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 5

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن کنفرانس 1

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

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): سه شنبه 17:00-19:30 مکان: کالس شماره 5

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 17:00-19:30 مکان: کالس شماره 5بهبهانی حمید

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 09:00-11:00فضایلی حسن

درس(ت): یک شنبه 17:00-19:30 مکان: کالس شماره 3

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00تدین محسن

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 11:00-13:00شیرزادي جاوید علی اکبر

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 3

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 3

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 8

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 11

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 15:00-13:30

درس(ت): سه شنبه 15:00-13:30

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 13

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 13

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 16:00-14:00

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

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

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 9

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 9

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 15:00-13:30

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

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

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ع): شنبه 12:00-10:00

2 امین روز امتحانات_1394,03,17 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ع): یک شنبه 12:00-10:00

2 امین روز امتحانات_1394,03,17 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ع): سه شنبه 12:00-10:00

2 امین روز امتحانات_1394,03,17 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ع): چهار شنبه 12:00-10:00

2 امین روز امتحانات_1394,03,17 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ع): شنبه 15:00-13:30

4 امین روز امتحانات_1394,03,19 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ع): شنبه 17:00-15:30

4 امین روز امتحانات_1394,03,19 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 1

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 1

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00خانزادي مصطفی

درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00شیرزادي جاوید علی اکبر

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 13:00-11:00

بهبهانی حمید32523مهندسی فرودگاه2112451-01

بهبهانی حمید

بهبهانی حمید2021

3مهندسی فرودگاه (پردیس دانشگاهی)3421004-01

3مهندسی راه آهن پیشرفته2112454-01

2011

3لرزه شناسی و مهندسی زلزله (پردیس دانشگاهی)3421233-01

3طرح هندسی راه پیشرفته (پردیس دانشگاهی)3421037-01

2011

توکلی کاشانی علی10

3آمار و احتماالت پیشرفته2112393-01

2تجزیه و تحلیل ایمنی راه2112390-01

تاجیک داودي علی رضا158

3روش ساخت 1 (آموزش الکترونیکی)2412075-01

توکلی کاشانی علی4037

5050

2مباحث ویژه2111289-01

1410

جباري ابراهیم2011

جباري ابراهیم300

3هیدرودینامیک2112038-01

3سیستمهاي انتقال آب2111121-01

توکلی کاشانی علی

14

چاوشیان سیدعلی2634

2هیدرولوژي مهندسی2111107-02

2هیدرولیک2111106-01

چاوشیان سیدعلی2519

جمشیدي زنجانی احمدي207

جباري ابراهیم208

3طراحی مدفن زباله و سد هاي باطله2112537-01

3طراحی هیدرولیکی سازه ها2112065-01

حکیما بهروز1214

چاوشیان سیدعلی208

1آزمایشگاه هیدرولیک2111155-01

3مدیریت آب شهري2112569-01

حکیما بهروز1216

1آزمایشگاه مقاومت مصالح2111194-01

1آزمایشگاه هیدرولیک2111155-04

خانزادي مصطفی1213

حکیما بهروز127

حکیما بهروز129

1آزمایشگاه هیدرولیک2111155-03

1آزمایشگاه هیدرولیک2111155-02

خانزادي مصطفی3034

خانزادي مصطفی1212

3استاتیک2111230-01

1آزمایشگاه مقاومت مصالح2111194-02

5044 3تکنولوژي عالی بتن (آموزش الکترونیکی)2412066-01
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دانشکده مهندسی عمران

برنامه هفتگی کامل نیمسال دوم 93-94

(به ترتیب نام خانوادگی اساتید در مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی)

زمان و مکان ارائه/ امتحاننام استادثبت نامیظرفیتواحدنام درسشماره و گروه درس

درس(ع): شنبه 10:00-08:00

1 امین روز امتحانات_1394,03,16 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ع): دو شنبه 12:00-10:00

1 امین روز امتحانات_1394,03,16 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 9

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): سه شنبه 10:00-08:00

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 6

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 6

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 9

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 9

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): چهار شنبه 17:00-15:30

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 15:00-13:30

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

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: سالن امتحانات

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 1

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 1

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): چهار شنبه 15:00-13:30

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 1

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 1

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 1

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 13

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن کنفرانس 2

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن کنفرانس 2

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 2

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 1

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 13:00-11:00

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

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): یک شنبه 15:15-17:00 مکان: آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)

درس(ت): سه شنبه 15:15-17:00 مکان: آزمایشگاه قیر و آسفالت (خارج از دانشکده)

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 9

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 9

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)

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

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 11:00-09:00

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

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

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 15:00-13:30

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

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

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ع): سه شنبه 13:30-15:00سعیدي عزیزکندي علیرضا

5 امین روز امتحانات_1394,03,20 _ ساعت : 14:00-16:00کرمی حمیدرضا

دیواندري حسن123

1آزمایشگاه قیر و آسفالت2111158-02

1آزمایشگاه قیر و آسفالت2111158-01

دیواندري حسن1211

ذهبیون باقر2528

ذهبیون باقر2018

2هیدرولوژي مهندسی2111107-01

2مهندسی آب و فاضالب2111010-01

رازقی حمیدرضا22

3دینامیک خاك2112015-01

2مهندسی پی2111091-01

رازقی حمیدرضا2525

رازقی حمیدرضا209

ذهبیون باقر2510

3پی سازي2111035-01

3مدلهاي هیدرولوژیکی2112560-01

رئیسی دهکردي مرتضی54

رئیسی دهکردي مرتضی4031

3اصول مهندسی زلزله2111160-01

3سازه هاي بتن آرمه 2111127-011

زاهدي مرتضی2525

2طراحی معماري و شهرسازي2111324-01

3طراحی لرزه اي سازه ها2112398-01

زرین قلمی کیهان309

رئیسی دهکردي مرتضی3131

رئیسی دهکردي مرتضی4040

3آسیب پذیري و بهسازي لرزه اي سازه ها2112399-01

3اصول مهندسی زلزله و باد2111264-01

زیاري حسن102

زرین قلمی کیهان308

3مدیریت روسازي راه ها فرودگاه ها و پارکینگها2112212-01

2طراحی معماري و شهرسازي2111324-02

سجادي سیدجعفر2013

3مدیریت کیفی منابع آب2112527-01

3مدیریت مالی و حسابداري پروژه2112156-01

سعادت پور مطهره207

زیاري حسن1511

زیاري حسن2517

3مدیریت و نگهداري راه (پردیس دانشگاهی)3421038-01

1آزمایشگاه روسازي2112455-01

سعیدي عزیزکندي علیرضا206

سعیدي عزیزکندي علیرضا2023

3تئوري االستیسیته و پالستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک2112376-01

3پی سازي2111035-02

1316 1آزمایشگاه مکانیک خاك2111212-01

3



تاریخ: 1393/11/25

ساعت: 15:45

دانشکده مهندسی عمران

برنامه هفتگی کامل نیمسال دوم 93-94

(به ترتیب نام خانوادگی اساتید در مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی)

زمان و مکان ارائه/ امتحاننام استادثبت نامیظرفیتواحدنام درسشماره و گروه درس

درس(ع): سه شنبه 15:30-17:00سعیدي عزیزکندي علیرضا

5 امین روز امتحانات_1394,03,20 _ ساعت : 14:00-16:00کرمی حمیدرضا

درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00سعیدي عزیزکندي علیرضا

5 امین روز امتحانات_1394,03,20 _ ساعت : 14:00-16:00کرمی حمیدرضا

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 9

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن جلسات

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن جلسات

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 11:00-09:00

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

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 11

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): شنبه 10:00-08:00

درس(ت): چهار شنبه 10:00-08:00

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 2

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 2

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 2سیادت نژاد سیدسعید13021پروژه سازه هاي فوالدي2111126-02

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 2

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 2

درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 2

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): پنج شنبه 16:00-18:30 مکان: کالس شماره 2

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 11

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 11

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن کنفرانس 2

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ع): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 12

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 16:00-14:00

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

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 11:00-13:00کرمی حمیدرضا

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 8شاه نظري حبیب

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 11:00-13:00کرمی حمیدرضا

درس(ع): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 9شایانفر محسنعلی13022پروژه سازه هاي بتن آرمه2111129-02

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 9

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 9

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 12

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 12

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): سه شنبه 13:30-16:00 مکان: کالس شماره 12

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 1

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 4شریعت مهیمنی افشین

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 4بابائی محسن

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 4

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 4

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 4

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 10:00-08:00

1آزمایشگاه مکانیک خاك2111212-03

3مهندسی رسوب ساحلی

سعیدي محسن209

1آزمایشگاه مکانیک خاك2111212-02

208

4748

1215

2مهندسی محیط زیست2111011-01

1215

سعیدي محسن

3مبانی انتقال و انتشار و مدلسازي آالینده ها2112593-01

سیادت نژاد سیدسعید4015

سیادت نژاد سیدسعید2514

3سازه هاي فوالدي 2111125-011

3تحلیل سازه ها2111122-021

سیادت موسوي سیدمصطفی2011

سیادت موسوي سیدمصطفی

3هیدرلیک دریایی پیشرفته2112502-01

2112496-01

سیدرزاقی سیدعلی207

3دینامیک سازه هاي دریایی2112013-01

3طراحی لرزه اي سازه ها (پردیس دانشگاهی)3421234-01

شابختی ناصر205

سیادت نژاد سیدسعید4029

سیادت نژاد سیدسعید3534

3مقاومت مصالح 2111228-011

2سازه هاي فوالدي 2111139-022

شاه نظري حبیب2518

شاه نظري حبیب2522

1آزمایشگاه مکانیک خاك پیشرفته2112023-01

2زمین شناسی مهندسی پیشرفته2112017-01

شایانفر محسنعلی

3روش اجزاء محدود2112098-01

3532

3سازه هاي بتن آرمه 2111148-022

شایانفر محسنعلی

3939

2زمین شناسی مهندسی2111102-02

2زمین شناسی مهندسی2111102-01

5858

3232

4035

شریعتمداري نادر32

2تحقیقات محلی2111238-01

شریعت مهیمنی افشین

شایانفر محسنعلی2015

2اصول مهندسی ترافیک2111325-01

3روش اجزاء محدود (پردیس دانشگاهی)3421128-01

1616

3مکانیک خاك2111104-01

3برنامه ریزي حمل و نقل2112244-03

شریعتمداري نادر5252

30
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تاریخ: 1393/11/25

ساعت: 15:45

دانشکده مهندسی عمران

برنامه هفتگی کامل نیمسال دوم 93-94

(به ترتیب نام خانوادگی اساتید در مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی)

زمان و مکان ارائه/ امتحاننام استادثبت نامیظرفیتواحدنام درسشماره و گروه درس

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 4

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 4

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 4

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 4

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): شنبه 17:00-15:15

درس(ت): دو شنبه 17:00-15:30

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 2

درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: کالس شماره 4

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 2

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 10

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: سالن جلسات

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 1

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 3

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 3

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): سه شنبه 17:00-15:30

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): دو شنبه 18:00-20:30 مکان: کالس شماره 9

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 11:00-09:00

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

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

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 8

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 8

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ع): شنبه 13:30-15:00 مکان: آزمایشگاه مصالح ساختمانیصابر ماهانی محسن

5 امین روز امتحانات_1394,03,20 _ ساعت : 11:00-13:00کرمی حمیدرضا

درس(ع): شنبه 15:30-17:00 مکان: آزمایشگاه مصالح ساختمانیصابر ماهانی محسن

5 امین روز امتحانات_1394,03,20 _ ساعت : 11:00-13:00کرمی حمیدرضا

درس(ع): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: آزمایشگاه مصالح ساختمانیصابر ماهانی محسن

5 امین روز امتحانات_1394,03,20 _ ساعت : 11:00-13:00کرمی حمیدرضا

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 1

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 17:00-19:30 مکان: کالس شماره 9

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 11

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 11

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 8

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 8

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 13:00-11:00

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

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن جلسات

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): شنبه 17:00-19:30 مکان: کالس شماره 8

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: سالن جلساتعامري محمود

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 11حیاتی پرهام

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 3عباس نیا رضا14541پروژه سازه هاي بتن آرمه2111129-01

3تحقیقات صحرایی (پردیس دانشگاهی)

3مباحث ویژه 9012018-061

شریعتمداري نادر4535

22

شریعتمداري نادر2521

3ژئوتکنیک زیست محیطی2112190-01

3تحقیقات صحرایی2112186-01

شیخ االسالمی کندلوس عبدالرضا149

شورشی علیرضا5039

2حمل و نقل هوایی2112079-01

1متره و برآورد پروژه2111117-01

شریعتمداري نادر2221

شریعتمداري نادر

3421198-01

شیرزادي جاوید علی اکبر2514

3مدیریت نگهداري پروژه هاي عمرانی (آموزش الکترونیکی)2412333-01

3مدیریت نگهداري پروژه هاي عمرانی2112426-01

شیرزادي جاوید علی اکبر4030

شیرزادي جاوید علی اکبر3529

شیخ االسالمی کندلوس عبدالرضا1513

2اصول مدیریت ساخت2111233-01

2حمل و نقل ریلی2112384-01

1آزمایشگاه مصالح ساختمانی2111154-02

صابر ماهانی محسن3028

شیرزادي جاوید علی اکبر2513

3مکانیک خاك2111104-02

3مدیریت نگهداري پروژه هاي عمرانی (پردیس دانشگاهی)3421231-01

صالح زاده حسین7

3روسازي راه2111134-01

3ژئوتکنیک دریایی (پردیس دانشگاهی)3421156-01

صابر ماهانی محسن3530

1آزمایشگاه مصالح ساختمانی2111154-01

3بهسازي خاك2112192-01

1215

1آزمایشگاه مصالح ساختمانی2111154-03

1215

صالح زاده حسین5758

127

2اصول مهندسی تونل2111113-01

عامري محمود106

عامري محمود107

3مباحث ویژه 9012017-012

3تکنولوژي و مواد روسازي2112462-01

عامري محمود3031

20

عامري محمود206

3تحلیل و طراحی روسازي راه پیشرفته2112437-01

3قیرهاي امولسیون و اسفالت سرد (پردیس دانشگاهی)3421237-01

207
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دانشکده مهندسی عمران

برنامه هفتگی کامل نیمسال دوم 93-94

(به ترتیب نام خانوادگی اساتید در مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی)

زمان و مکان ارائه/ امتحاننام استادثبت نامیظرفیتواحدنام درسشماره و گروه درس

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 3

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 3

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 13

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 10:00-08:00

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

3 امین روز امتحانات_1394,03,18 _ ساعت : 14:00-16:00اساتید گروه آموزشی

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

3 امین روز امتحانات_1394,03,18 _ ساعت : 14:00-16:00اساتید گروه آموزشی

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

3 امین روز امتحانات_1394,03,18 _ ساعت : 14:00-16:00اساتید گروه آموزشی

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 3

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن امتحانات

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: آزمایشگاه محیط زیست (خارج از دانشکده)

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 6

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 6

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 3

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 3

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 5

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 5

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: کالس شماره 4

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 4

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ع): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 8قدرتی امیري غالمرضا14445پروژه سازه هاي فوالدي2111126-01

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 8

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن کنفرانس 1

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن کنفرانس 1

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 19:00-17:00

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): سه شنبه 15:15-17:45 مکان: کالس شماره 3

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 2قدوسی پرویز

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 9خانزادي مصطفی

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): سه شنبه 18:00-20:30 مکان: کالس شماره 9قدوسی پرویز

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 09:00-11:00خانزادي مصطفی

درس(ت): شنبه 13:30-16:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)قدوسی پرویز

درس(ع): شنبه 16:00-18:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)نصراله زاده کاظم

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): دو شنبه 20:00-18:00

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): دو شنبه 15:30-18:00 مکان: سالن امتحانات

13 امین روز امتحانات_1394,03,31 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 8

درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 8

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 10:00-08:00

1آزمایشگاه تکنولوژي بتن2111153-02

عباس نیا رضا4014 3سازه هاي بتن آرمه 2111148-012

علیزاده حسین14

3اقتصاد پروژه هاي منابع آب2112570-01

3تحلیل ریسک،عدم قطعیت و اعتماد پذیري2112557-01

عترتی سیدمهدي1512

1آزمایشگاه تکنولوژي بتن2111153-01

1رسم فنی2111096-01

165

1آزمایشگاه تکنولوژي بتن2111153-03

1611

علیزاده حسین3537

1610

2اقتصاد مهندسی2111195-01

فامیلی هرمز6060

فامیلی هرمز4016

2تکنولوژي بتن2111323-01

1مصالح ساختمانی2111165-01

علیزاده حسین2510

25

قدرتی امیري غالمرضا3135

3ارتعاشات تصادفی2112101-01

2سازه هاي فوالدي 2111139-012

قدرتی امیري غالمرضا108

قاهري عباس3536

قاهري عباس3035

3مکانیک سیاالت 2111231-021

3مکانیک سیاالت 2111231-011

3تکنولوژي عالی بتن (پردیس دانشگاهی)3421230-01

قدوسی پرویز5046

قدوسی پرویز2016

3مدیریت پروژه (آموزش الکترونیکی)2412140-01

3مدیریت پروژه2112314-01

قوسی روزبه12

3تحلیل سازه ها 2111082-012

3مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست (پردیس دانشگاهی)3421235-01

قدوسی پرویز2011

3تکنولوژي عالی بتن2112473-01

3مدیریت پروژه (پردیس دانشگاهی)3421167-01

2511

2روشهاي اجرایی ساختمان2111093-01

2526

قوسی روزبه4028

2525

3مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست (آموزش الکترونیکی)2412363-01

کاوه علی6050

25
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تاریخ: 1393/11/25

ساعت: 15:45

دانشکده مهندسی عمران

برنامه هفتگی کامل نیمسال دوم 93-94

(به ترتیب نام خانوادگی اساتید در مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی)

زمان و مکان ارائه/ امتحاننام استادثبت نامیظرفیتواحدنام درسشماره و گروه درس

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

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

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 13

درس(ع): دو شنبه 12:00-10:00

9 امین روز امتحانات_1394,03,26 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): شنبه 13:30-15:30 مکان: سالن کنفرانس 2

10 امین روز امتحانات_1394,03,27 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن کنفرانس 2

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن کنفرانس 2

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 1

درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 1

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 5

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 2

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 13:00-11:00

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

درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کالس شماره 12

16 امین روز امتحانات_1394,04,03 _ ساعت : 13:00-11:00

درس(ت): چهار شنبه 17:00-15:30

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 12

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 12

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 11

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 11

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): سه شنبه 11:30-09:00

15 امین روز امتحانات_1394,04,02 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): یک شنبه 13:30-16:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

درس(ع): یک شنبه 16:00-18:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ت): سه شنبه 13:30-16:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

درس(ع): سه شنبه 16:00-18:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 15:00-13:30

درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ع): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: کارگاه ساختمان(خارج از دانشکده)

12 امین روز امتحانات_1394,03,30 _ ساعت : 10:00-08:00

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

7 امین روز امتحانات_1394,03,24 _ ساعت : 10:00-08:00

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: کالس شماره 13

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: کالس شماره 11

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 11:00-09:00

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: کالس شماره 9یگانه بختیاري عباس

14 امین روز امتحانات_1394,04,01 _ ساعت : 11:00-13:00حاجی ولیئی فاطمه

درس(ت): یک شنبه 15:30-17:00 مکان: سالن کنفرانس 2یگانه بختیاري عباس

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00 مکان: سالن کنفرانس 2حاجی ولیئی فاطمه

8 امین روز امتحانات_1394,03,25 _ ساعت : 16:00-14:00

درس(ت): یک شنبه 13:30-15:15 مکان: سالن کنفرانس 2یگانه بختیاري عباس

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00 مکان: سالن کنفرانس 2کاظمی نژاد محمدحسین

18 امین روز امتحانات_1394,04,06 _ ساعت : 16:00-14:00

مجردي برات1516

مجردي برات1512

2نقشه برداري و عملیات 2111090-021

2نقشه برداري و عملیات 2111090-011

مساح سعیدرضا2512

3سازه هاي بلند2112218-01

3دینامیک2111229-01

مساح سعیدرضا101

مجردي برات2510

مجردي برات2119

3کاربرد آراس و جی آي اس در مهندسی عمران و آزمایشگاه2112483-01

2کاربرد کامپیوتر در مهندسی راه2112459-01

منصور خاکی علی52

منصور خاکی علی3024

2ماشین آالت ساختمانی2111143-01

3روسازي راه2111134-02

منصور خاکی علی204

3برنامه ریزي حمل و نقل (پردیس دانشگاهی)3421020-01

3برنامه ریزي حمل و نقل2112244-01

منصور خاکی علی204

منصور خاکی علی2523

منصور خاکی علی2513

2ماشین آالت ساختمانی در راهسازي2111241-02

2ماشین آالت ساختمانی در راهسازي2111241-01

نصراله زاده کاظم1617

نصراله زاده کاظم2122

2روشهاي اجرایی ساختمان2111093-03

2روشهاي اجرایی ساختمان2111093-02

نصراله زاده کاظم1512

1نقشه کشی ساختمان2111097-04

1نقشه کشی ساختمان2111097-03

نصراله زاده کاظم1515

نصراله زاده کاظم1510

نصراله زاده کاظم1515

1نقشه کشی ساختمان2111097-02

1نقشه کشی ساختمان2111097-01

نیکنام احمد3028

نیکنام احمد4034

3آسیب پذیري و بهسازي لرزه اي سازه ها2112399-02

2بارگذاري2111124-01

208

205

3اصول طراحی سازه هاي دریایی2112042-01

2517

3اصول مهندسی سواحل2112592-01

2هیدرولیک2111106-02

7


