
 دانشگاه LMSاز طريق سامانه  (On Line)هاي درسي دانشكده مهندسي عمران به صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه

 گروه 18تا  16 16تا  14 14تا  12 12تا  10 10تا  8  روز/ساعت

 شنبه

 

ژئوتکنیک و  مهندسی پی زمین شناسی مقررات ملی اقتصاد مهندسی مهندسی پی 

 محمد علی ارجمند ابولفضل سلطانی نبی اله احمدی محمد علی ارجمند محمد علی ارجمند  آب

تکنولوژی  عالی  

  بتن
 تحلیل غیر ارتجایی

 Iمقاومت مصالح 
 تکنولوژی  عالی بتن

 سازه زلزله
 امیر طریقت موسی مظلوم امیر طریقت 

هوش محاسباتی  

(GIS) 

تصمیم گیری چند معیاره 

   مکانی
 (GISهوش محاسباتی )

 نقشه برداری

 فرهاد حسینعلی فرهاد حسینعلی فرهاد حسینعلی 

 یکشنبه

 

ژئوتکنیک و  متره و برآورد مهندسی تونلاصول  روسازی مکانیک خاک متره و برآورد 

 نبی اله احمدی پور هاشمی مصطفی آدرسی علی نبی زاده نبی اله احمدی  آب

 
 نرم افزارهای مهندسی عمران Iبتن 

رشته  -مقاومت مصالح

 معماری
 Iبتن  تحلیل دو

 سازه زلزله
 طریقتامیر  محمد یکرنگ نیا محمدرضا مرتضوی عباس حق الهی امیر طریقت 

برنامه نویسی  

 کامپیوتر
 برنامه نویسی کامپیوتر سه بعدی GIS سیستم های مبنی بر وب نقشه برداری

 نقشه برداری
 علیرضا شریفی فرهاد حسینعلی سعید بهزادی مسعود شیرازیان علیرضا شریفی 

 دوشنبه

 

ژئوتکنیک و  استاتیک تکنولوژی بتن مکانیک سیاالت مهندسی سیستم ها استاتیک 

 نبی اله احمدی مصطفی آدرسی حامد ارزانی حامد ارزانی نبی اله احمدی  آب

 Iفوالد  
 

 سازه های بلند
 سازه زلزله  

 عباس حق اللهی اللهیعباس حق  

 دوشنبه

سامانه تصمیم یار  

  مکانی
 سنجش از راه دور حرارتی

سامانه اطالعات 

 نقشه برداری  مکانی

 سعید بهزادی علیرضا شریفی سعید بهزادی 



 سه شنبه

 

مهندسی پی  

 پیشرفته
ژئوتکنیک و  مهندسی پی پیشرفته دینامیک اجزا محدود دینامیک خاک

 آب
 محمد علی ارجمند حامد ارزانی حامد ارزانی سعید غفارپور جهرمی علی ارجمند محمد 

 
 اصول مهندسی پل تحلیل خطر

طراحی سازه بر اساس 

 عملکرد
 تحلیل خطر Iتحلیل سازه 

 سازه زلزله
 محمد یکرنگ نیا محمد رضا مرتضوی موسی محمودی محمد یکرنگ نیا محمد یکرنگ نیا 

 فتوگرامتری کاربرد سنجش از دور برنامه نویسی کامپیوتر نقشه برداری 
 نقشه برداری 

 عباس مالیان عباس مالیان طبیب محمودی مسعود شیرازیان 

 چهارشنبه

 

 
 ریاضی مهندسی راه سازی

روش های اجرای گود و 

 سازه نگهبان

مهندسی محیط 

 زیست
ژئوتکنیک و  راه سازی

 آب
 مصطفی آدرسی مجتبی کریمایی علی نبی زاده علی نبی زاده مصطفی آدرسی 

دینامیک سازه  

  پیشرفته
 اجزای محدود

 سازه زلزله  

 اصغر اسکویی ودیموسی محم 

تحلیل محتوای  

 آموزش
 تحلیل محتوای آموزش سنجش از راه دور تحلیل محتوای آموزش تشخیص در الگو از تصاویر

 نقشه برداری
 علرضا شریفی علیرضا شریفی طبیب محمودی طبیب محمودی علرضا شریفی 

 


