برنامه هفتگی كارشناسی عمران ورودیهای مهر 92در نيمسال952
3:81-01:81

شنبه

01:81-02:81

08:81-05:05

05:05-00:11

اصَل هٌْذسی سلشلِ ٍ باد

اصَل هٌْذسی تزافیک

پزٍصُ ساسُّاي بتي آرهِ 67

هٌْذس حسیٌلَ

هٌْذس حسیي سادُ

هٌْذس داًص

کالس ()2

کالس ()3

00:11-03:81

اصَل هٌْذسی سلشلِ ٍ باد

یکشنبه

هٌْذس حسیٌلَ
کالس ()4
اصَل هذیزیت ساخت

دوشنبه

تکٌَلَصي ٍ باسرسی جَش
ٍ کارگاُ

اصَل هٌْذسی پل

هٌْذس ًاصزي

هٌْذس فتح الْی

هٌْذس داًص

سالي اجتواعات

کالس ()5

سالي اجتواعات

پزٍصُ ساسُّاي بتي آرهِ

68
دکتز ایزجی

سه شنبه

چهارشنبه

بارگذاري

پزٍصُ ساسُّاي فَالدي

هٌْذس تیوَرسادُ

هٌْذس تیوَرسادُ

کالس ()1

برنامه هفتگی كارشناسی عمران ورودیهای مهر 98در نيمسال952
3:81-01:81
رٍساسي راُ

شنبه

ساسي

هٌْذس حسیي سادُ

هٌْذس حسیي سادُ

کالس ()5

کالس ()5

کالس ()4

اصَل هٌْذسی سذ

ساسُّاي بتي آرهِ ()2

هٌْذس داًص

هٌْذس حسیٌلَ

هٌْذس داًص

سایت کاهپیَتز

کالس ()3

کالس ()5

67

ساسُّاي بتي آرهِ ()2

دوشنبه

هاضیي آالت ساختواًی در راُ

پزٍصُ راّساسي
هٌْذس حسیي سادُ

ًزم افشارّاي هٌْذسی عوزاى

یکشنبه

01:81-02:81

08:81-05:05

05:05-00:11

ًزم افشارّاي هٌْذسی عوزاى
68

هٌْذسی پی

هٌْذس داًص

هٌْذس داًص

دکتز ایزجی

کالس ()5

سایت کاهپیَتز

کالس ()3

سه شنبه

چهارشنبه

ساسُ ّاي فَالدي ()2

اًقالب اسالهی ایزاى

هٌْذس تیوَرسادُ

آقاي رضاپَر

کالس ()1

سالي اجتواعات

00:11-03:81
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شنبه

یکشنبه

دوشنبه

3:81-01:81

01:81-02:81

08:81-05:05

05:05-00:11

هحاسبات عذدي

هکاًیک سیاالت

هقاٍهت هصالح ()2

فلسفِ علن

هٌْذس داًص

خاًن دکتز قٌبزي

هٌْذس داًص

آقاي ٌّزٍر

کالس ()6

کالس ()3

کالس ()2

کالس ()5

هکاًیک خاک ()1

هقاٍهت هصالح ()2

آس تکٌَلَصي بتي 67

آس تکٌَلَصي بتي 68

دکتز ایزجی

هٌْذس داًص

دکتز ایزجی

دکتز ایزجی

کالس ()6

کالس ()2

هحل آسهایطگاُ در پزدیس

هحل آسهایطگاُ در پزدیس

هکاًیک خاک ()1

هکاًیک سیاالت

آس هقاٍهت هصالح 67

آس هقاٍهت هصالح 68

دکتز ایزجی

خاًن دکتز قٌبزي

هٌْذس تقی سادُ

هٌْذس تقی سادُ

کالس ()3

کالس ()3

هحل آسهایطگاُ در پزدیس

هحل آسهایطگاُ در پزدیس

سباى تخصصی

سه شنبه

دکتز ایزجی
کالس ()1

چهارشنبه

تحلیل ساسُ ()1

تحلیل ساسُ ()1

هقاٍهت هصالح ()1

هقاٍهت هصالح ()1

دکتز غیزتوٌذ

دکتز غیزتوٌذ

هٌْذس ضزفخاًی

هٌْذس ضزفخاًی

کالس ()3

کالس ()3

کالس ()6

کالس ()6

00:11-03:81
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3:81-01:81

01:81-02:81
تزبیت بذًی ()1

آهار ٍ احتواالت هٌْذسی

شنبه

خَاّزاى 69
خاًن طاّزي

هٌْذس حسیٌلَ

راد
سالي ٍرسضی

کالس ()2

یکشنبه

بزادراى (ٍقت

()1

دٍم عصز) 67

هٌْذس صادقی

هٌْذس صادقی

آقاي اهاهی

کالس 6

کالس 6

سالي ٍرسضی
داًطگاُ آساد

ریاضی عوَهی ()2

ریاضی ()1

بزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز 67

دکتز غفارسادُ

دکتز غفارسادُ

هٌْذس صادقی

هٌْذس صادقی

کالس ()1

کالس 2

سایت کاهپیَتز

سایت کاهپیَتز

استاتیک

استاتیک

طزاحی هعواري ٍ ضْزساسي

هٌْذس ًاصزي

هٌْذس ًاصزي

دکتز عبذالحسیٌی

کالس ()1

کالس ()1

کالس ()5

ریاضی عوَهی ()2
دکتز غفارسادُ
کالس ()1

چهارشنبه

فیشیک پایِ ()1

فیشیک پایِ

تزبیت بذًی ()1

بزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز67

دوشنبه

سه شنبه

داًطگاُ آساد

08:81-05:05

05:05-00:11

ریاضی ()1

اًذیطِ

ًقطِ بزداري ٍ عولیات

اسالهی ()2

(ًظزي)

دکتز

آقاي

غفارسادُ

ًَرآبادي

کالس 2

کالس ()6

هٌْذس جعفزي

00:11-03:81

ًقطِ بزداري ٍ عولیات (عولی)
هٌْذس جعفزي

کالس ()3

هصالح ساختواًی ٍ آسهایطگاُ

بزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز 68

بزًاهِ ًَیسی کاهپیَتز 68

خاًن هٌْذس کزیولَ

هٌْذس داًص

هٌْذس داًص

سالي اجتواعات

سایت کاهپیَتز

سایت کاهپیَتز

تزبیت بذًی ( )1بزادراى
(ٍقت سَم عصز) 68
آقاي اهاهی
سالي ٍرسضی داًطگاُ
آساد

ًقطِ بزداري ٍ
عولیات (عولی)
هٌْذس جعفزي

