
15-16:30 13:30-15 10:30-12 9-10:30 7:30-9
تئوری االستيسيته و پالستيسيته- دکترفنايی   (اجباری )                    

تحليل غير خطی سازه ھا- دکتر زين الدينی   (اجباری )
رياضيات عالی مھندسی - دکتر کيانی (اجباری )  کد  تئوری االستيسيته و پالستيسيته- دکتر دلفانی (اجباری )

درس: 222003421 شنبه

اجزاء محدود - دکتر صباغ يزدی (اجباری )                              
اجزاء محدود - دکتر قره باغی  (اجباری )

 ديناميک سازه ھا- دکتر نصراله زاده  (اجباری )          
( (اجباری دکتر کيانی  ديناميک سازه ھا-

يکشنبه

تئوری االستيسيته و پالستيسيته- دکترفنايی    (اجباري )                     
تحليل غير خطی سازه ھا- دکتر زين الدينی (اجباری )                 

تئوری صفحات و پوسته ھا- دکتر مير طاھری  (اختياری )
رياضيات عالی مھندسی - دکتر کيانی(اجباری )   کد  تئوری االستيسيته و پالستيسيته- دکتر دلفانی (اجباری )

درس:  222003421 دوشنبه

اجزاء محدود - دکتر صباغ يزدی  (اجباری )                             
اجزاء محدود - دکتر قره باغی  (اجباری )

 ديناميک سازه ھا- دکتر نصراله زاده  (اجباری )           
ديناميک سازه ھا- دکتر کيانی   (اجباری ) سه شنبه

چھار شنبه 

15-16:30 13:30-15 10:30-12 9-10:30 7:30-9
اصول طراحی سازه ھای دريايی (اجباری ) مھندسی سواحل - دکتر سلطانپور(اجباری ) ديناميک  سازه ھای دريايی  (اجباری ) شنبه

مبانی ھيدورليک دريا (اجباری ) يکشنبه
اصول طراحی سازه ھای دريايی (اجباری ) مھندسی سواحل - دکتر سلطانپور(اجباری ) ديناميک  سازه ھای دريايی (اجباری ) دوشنبه

مبانی ھيدورليک دريا (اجباری ) سه شنبه
چھار شنبه

15-16:30 13:30-15 10:30-12 9-10:30 7:30-9

لرزه شناسی و مھندسی زلزله- دکتردانش/ اساتيد گروه   
(اجباری ) شنبه روشھای اجزاء محدود- دکتر سروشيان (اختياری )

کنترل لرزه ای سازه ھا- دکتر کرمی  (اختياری )
ديناميک سازه ھا- دکتر کرمی   (اجباری )                         

ديناميک سازه ھا- دکتر يحيايی  (اجباری )
ديناميک خاک- دکتر مسعودی  (اجباری ) يکشنبه

لرزه شناسی و مھندسی زلزله- دکتردانش/ اساتيد گروه 
(اجباری ) دوشنبه روشھای اجزاء محدود- دکتر سروشيان (اختياری )

کنترل لرزه ای سازه ھا- دکتر کرمی (اختياری )
ديناميک سازه ھا- دکتر کرمی  (اجباری )                           

ديناميک سازه ھا- دکتر يحيايی (اجباری )
ديناميک خاک - دکتر مسعودی  (اجباری ) سه شنبه

چھار شنبه 

                           ارشد خاک و پی
15-16:30 13:30-15 10:30-12 9-10:30 7:30-9

سدھای خاکی - دکتر کالنتری مکانيک خاک پيشرفته - دکتر کالنتری  (اجباری )                               
مکانيک خاک پيشرفته - دکتر عبدی   (اجباری )

روشھای اجزاء محدود - دکتر صدرنژاد  (اختياری )              
مکانيک محيط ھای پيوسته - دکتر بارانی (اجباری )              
مکانيک خاک غير اشباع - دکتر قاسم زاده                        

بھسازی خاک - دکتر قضاوی

 نظريه خميری  - دکتر صدرنژاد                مھندسی 
پی پيشرفته - دکتر قضاوی  (اجباری )      مھندسی 

پی پيشرفته - دکتر تفرشی (اجباری )
ديناميک خاک - دکتر صدرنژا د  (اجباری )          

ديناميک خاک - دکتر قاسم زاده (اجباري ) شنبه

يکشنبه
روشھای اجزاء محدود - دکتر صدرنژاد    (اختياری )            
مکانيک محيط ھای پيوسته - دکتر بارانی(اجباری )               
مکانيک خاک غير اشباع - دکتر قاسم زاده                        

بھسازی خاک - دکتر قضاوی  (اختياري )

 نظريه خميری  - دکتر صدرنژاد                مھندسی 
پی پيشرفته - دکتر قضاوی (اجباری )        مھندسی 

پی پيشرفته - دکتر تفرشی (اجباری )
ديناميک خاک - دکتر صدرنژا د (اجباری )           

ديناميک خاک - دکتر قاسم زاده (اجباري ) دوشنبه

سه شنبه

سدھای خاکی - دکتر کالنتری (اختياری )
مکانيک خاک پيشرفته - دکتر کالنتری (اجباری )       

مکانيک خاک پيشرفته - دکتر عبدی (اجباری )
چھار شنبه

    ارشد راه و ترابری
15-16:30 13:30-15 10:30-12 9-10:30 7:30-9

شنبه
مھندسی ترافيک پيشرفته - دکتر حاجی حسينلو (اجباری ) يکشنبه

              ارشد سازه

                    ارشد سواحل بنادر و سازه ھای دريايیاخذ ھر چھار درس بصورت اجباری می باشد

                          ارشد زلزلهدانشجويان موظف به انتخاب واحد بر اساس راھنمای دفترچه می باشند.

اخذ ھر چھار درس بصورت اجباری و با اساتيد تعيين شده می باشد

1-95    تحصيالت تكميلي دانشكده عمران برنامه نيمسال 

دانشجويان موظف به اخذ 9 واحد اجباری و 3 واحد اختياری می باشند.

دانشجويان در 2 زمينه متفاوت موظف به انتخاب واحد براساس راھنمای دفترچه می باشند.



مھندسی راه پيشرفته - دکتر منجم (اجباري ) (اختياري) تکنولوژی آسفالت - دکتر فخری  دوشنبه
( (اجباري روسازی پيشرفته- دکتر فخری  تکنولوژی آسفالت - دکتر فخری (اختياری) سه شنبه

مھندسی راه پيشرفته - دکتر منجم   (اجباري ) مھندسی ترافيک پيشرفته - دکتر حاجی حسينلو  (اجباری ) روسازی پيشرفته- دکتر فخری (اجباری ) چھار شنبه

    ارشد حمل و نقل
15-16:30 13:30-15 10:30-12 9-10:30 7:30-9

شنبه
تحقيق در عمليات - دکتر ادريسی (اجباري) مھندسی ترافيک پيشرفته - دکتر حاجی حسينلو (اجباری ) يکشنبه

مھندسی راه پيشرفته - دکتر منجم (ختياري) دوشنبه
تحقيق در عمليات - دکتر ادريسی  (اجباري) برنامه ريزی حمل و نقل- دکتر حاجی حينلو (اجباري) ( (اجباري روسازی پيشرفته- دکتر فخری  سه شنبه

مھندسی راه پيشرفته - دکتر منجم   (اختياري ) مھندسی ترافيک پيشرفته - دکتر حاجی حسينلو  (اجباری ) برنامه ريزی حمل و نقل- دکتر حاجی حينلو  اجباري) روسازی پيشرفته- دکتر فخری (اجباری ) چھار شنبه

15-16:30 13:30-15 10:30-12 9-10:30 7:30-9
                           ھيدروليک زيست محيطی- دکتر احمديار    

(اختياري)
مھندسی رسوب و فرسايش - دکتر سلطانپور  (اختياري)          سدھای خاکی- دکتر حجازی  (اجباری ) شنبه

مباانی ھيدروليک دريا - دکتر حجازی(اختياری)
           ( (اجباری دکتر کاويانپور  ھيدروديناميک -

(اختياري) ھيدرولوژی پيشرفته - دکتر يزداندوست 
ھيدروليک پيشرفته - دکتر يزداندوست   (اجباري ) يکشنبه

مھندسی رسوب و فرسايش - دکتر سلطانپور (اختياري)        سدھای خاکی- دکتر حجازی(اجباری )   دوشنبه

ھيدروليک زيست محيطی- دکتر احمديار  (اختياری) مباانی ھيدروليک دريا - دکتر حجازی
           ( (اجباری دکتر کاويانپور  ھيدروديناميک -

(اختياري) ھيدرولوژی پيشرفته - دکتر يزداندوست 
ھيدروليک پيشرفته - دکتر يزداندوست    (اجباري ) سه شنبه

چھار شنبه

15-16:30 13:30-15 10:30-12 9-10:30 7:30-9
کاربرد GISو RS در مھندسی  - دکتر رحيم زادگان  (اجباری ) کاربرد GISو RS در مھندسی  - دکتر رحيم زادگان    (اجباري ) شنبه

آبھای زير زمينی پيشرفته - اساتيد گروه    (اجباری ) مديريت سيستم ھای منابع آب - دکتر برھانی    (اجباري ) ھيدرولوژی مھندسی پيشرفته - دکتر مھجوری  (اجباري ) يکشنبه
کاربرد GISو RS در مھندسی  - دکتر رحيم زادگان   (اجباری ) دوشنبه

آبھای زير زمينی پيشرفته - اساتيد گروه    (اجباري ) مديريت سيستم ھای منابع آب - دکتر برھانی    (اجباری ) ھيدرولوژی مھندسی پيشرفته - دکتر مھجوری    (اجباري ) سه شنبه
چھار شنبه

15-16:30 13:30-15 10:30-12 9-10:30 7:30-9
 ھيدرولوژی آبھای زير زمينی- دکتر بوداقپور  (اختياري)

آلودگی ھای دريايی و روش کنترل- دکتر وفايی  (اختياری)
مبانی انتقال،انتشار و- دکتر صبور  (اختياری)                 

مديريت کيفی منابع آب- دکتر احتشامی (اختياری)
 محاسبات نرم - دکتر خشند    (اختياري)          

آلودگی آبھای سطحی - دکتر احتشامی  (اختياری)
آلودگی مواد زايد جامد  دکتر صبور    (اختياری) شنبه

 تصفيه فاضالب - دکتر مير باقری (اختياری)                                    
آلودگی ھوا و روشھای کنترل - دکتر معماريان فرد (اختياری)

يکشنبه

آلودگی دريايی و روش کنترل- دکتر وفايی    (اختياری)                 
ھيدرولوژی آبھای زير زمينی- دکتر بوداقپور  (اختياري)

مبانی انتقال،انتشار و- دکتر صبور (اختياری)                  
مديريت کيفی منابع آب- دکتر احتشامی  (اختياري)

محاسبات نرم - دکتر خشند (اختياری)                    
آلودگی آبھای سطحی - دکتر احتشامی  (اختياری)

آلودگی مواد زايد جامد  دکتر صبور   (اختياری)          
طراحي تصفيه خانه ها- دكتر مير باقري  (اختياري) دوشنبه

 تصفيه فاضالب - دکتر مير باقری   (اختياري)                                   
آلودگی ھوا و روشھای کنترل - دکتر معماريان فرد   (اختياري) طراحی تصفيه خانه ھای- دکتر مير باقری  (اختياري) سه شنبه

چھار شنبه

دانشجويان در 2 زمينه متفاوت موظف به انتخاب واحد براساس راھنمای دفترچه می باشند.

دانشجويان موظف به اخذ 12 واحد از بين دروس داده شده توسط دانشجويان الزامی می باشد.                                                       ارشد محيط زيست

                  ارشد آب و سازه ھای ھيدروليکیدانشجو موظف به اخذ 9 واحد اختياری و 3 واحد اجباری می باشد.

اخذ ھر چھار درس بصورت اجباری می باشد                                                                                                            ارشد منابع آب


