
 

 97-98-2نیمسال  مهندسی عمران دوره تحصیالت تکمیلی دانشکدةبرنامه هفتگی 
 16-18 14-16 10:30-12:00 09:00-10:30 07:30-09:00 روز

 کالس استاد گرایش عنوان درس کالس استاد گرایش عنوان درس کالس استاد گرایش عنوان درس کالس استاد گرایش عنوان درس کالس استاد گرایش عنوان درس

شنبه
 

 مهندسی سواحل
 پیشرفتهسازه هاي فوالدي 

 آرمههاي بتناي سازهلرزه یطراح
 سدهاي خاکی

 

 هیدرولیک ـ دریایی
 سازه

 زلزله –سازه 
  هیدرولیک

 
 
 

 بدیعیدکتر 
 دکتر قیامی آزاد

 معرفتدکتر 
 میرقاسمیدکتر 

 

106 
211 
213 
226 
 

 مهندسی رسوب 
 حمل و نقل هوایی

 مدیریت کیفی منابع آب
 ژئوتکنیک لرزه اي

 ايلرزه  لیتحل يروشها
 

 هیدرولیک  ـ بآ
 مل و نقل ح –اه ر

 زیست  ـ بآ
 ئوتکنیکژ
 ـ ه - زلزله –سازه 

 

 بدیعیدکتر 
 دکتر صمدزاد

 کراچیاندکتر 
 دکتر قلندرزاده

 وهدانیدکتر 
 
 

106 
213 
215 
225 
226 
 

 تحقیقات محلی
 مکانیک شکست 

 آمار و احتماالت پیشرفته
 مکانیک محیط هاي متخلخل

 یدریای اصول طراحی سازه هاي
  سمینار

 تعمیر و تقویت سازه هاي بتنی و فوالدي
 (مباحث ویژه)سازه هاي هوشمند 
 

 ئوتکنیک ژ
 هیدرولیک –سازه 
 زیست  ـ بآ

 ئوتکنیکژ
 سازه –ریایید
 زیست  ـ بآ

 سازه
 زلزله –سازه 

 
 

 دکتر مرادي
  دکتر محمدي
 دکتر ناصري
  دکتر گتمیري
 دکتر برگی
 دکتر نظیف

 دکتر حسینی
 قربانیدکتر 

 
 

106 
213 
215 
225 
226 
313 
  ـه207
  ـه307
 

 روشهاي عددي در مکانیک خاك
 دریا یدر مهندس يعدد يروشها

 تحقیق در عملیات
 هاي ویژه سازه يطراحی لرزه ا

 مهندسی آب و فاضالب پیشرفته
 

 ئوتکنیکژ
 دریایی 
 اختس م

 زلزله –سازه 
 زیست  ـ بآ

 

 دکتر رفیعی
 دکتر منتظري

 پوردکتر قلی 
 برگیدکتر 
 تابشدکتر 
 

213 
215 
225 
226 
313 
 

آزمونهاي برجا و رفتارسنجی در 
 ژئوتکنیک

 ژئوتکنیک و محیط زیست
 سمینار

 طراحی شبکه هاي آب و فاضالب
 
 

  ژئوتکنیک
 ئوتکنیکژ

 ـه -دریایی 
 زیست  ـ بآ

 

 دکتر میرقاسمی
 
  لطیفیدکتر 

 دکتر غیاثی
 دکتر تابش

 

106 
 

213 
225 
313 
 

شنبه
یک

 

 تحلیل و طراحی سیستم ها
 آرمههاي بتناي سازهلرزه یطراح

 اجراي سازه هاي دریایی
مهندسی عمران  در GISو RSکاربرد 

 شگاهیو آزما
 

 ساخت دیریتم
 زلزله –سازه 

 دریایی
 زیست  ـ بآ

 

 توکالندکتر 
 دکتر معرفت
 دکتر فاخر
 دکتر حمزه

 

106 
213 
215 
313 

 پایش سالمت سازه ها
 مکانیک محیط هاي متخلخل 

 برنامه ریزي و کنترل پروژه
 ایمنی ترافیک

 دینامیک خاك 
 مدل سازي جریان و کیفیت منابع آب

 پذیري زلزلهتحلیل خطر و خطر 

 زلزله –سازه 
 ژئوتکنیک

 مدیریت ساخت
 مل و نقل ح –اه ر
 لهزلز – ئوتکنیکژ
 ـه -زیست  ـ بآ

  زلزله –سازه 

 دکتر بیطرف
دکتر گتمیري 

 هرويدکتر 
دکتر آقابیک 
 دکتر قلندرزادد

 دکتر غیاثی
 دکتر کاوند

106 
211 
213 
215 
225 
226 
313 
 

 مدیریت ریسک پروژه
  ساختآالت مدیریت ماشین

 مکانیک شکست
 مهندسی ترافیک پیشرفته

 ژئوتکنیک لرزه اي
عددي براي  هاي مدلسازي تجربی ـروش

 و دینامیک سازه ها آنالیز غیرخطی
 طراحی تصفیه خانه هاي آب و فاضالب

 
 
 

 مدیریت ساخت
  مدیریت ساخت

 ـه –سازه 
 مل و نقلح – اهر

 ژئوتکنیک
 زلزله –سازه 

 
 زیست  ـ بآ

 

 دکتر هروي
 دکتر تقدس

 دکتر محمدي
 دکتر بابازاده

 دکتر قلندرزاده
 دکتر خانمحمدي

 
 دکتر نظیف

 

106 
211 
213 
215 
225 
226 
 

313 
 

 تکنولوژي عالی بتن
 شناسی مهندسیلرزه 

 تعمیر و تقویت سازه هاي بتنی و فوالدي
 طرح فرودگاهها

 تغییر شکلهاي بزرگ
 مهندسی آب و فاضالب پیشرفته

 ـه -مس -س
 زلزله
 سازه

 ملح –اه ر
 سازه

 زیست  ـ بآ

 زادهشکرچی دکتر 
 یوسفیدکتر 

 دکتر حسینی
 دکتر بهنیا

 دکتر محمودزاده
 دکتر تابش

106 
213 
215 
225 
226 
313 

 تئوري پایداري ارتجاعی
 راه يو نگهدار ریتعم تیریمد

 فن آوري بتن هاي خاص
 بتن پیش تنیده 

 هاي آب و فاضالبطراحی شبکه
 
 

 سازه
 ملح –اه ر

 مس – سازه
 سازه

 زیست  ـ بآ

 دکتر میرقادري
 دکتر علوي

  دکتر رمضانیانپور
 دکتر محمودزاده

 دکتر تابش

211 
215 
225 
226 
313 

دوشنبه
 

 مهندسی سواحل
آزمونهاي برجا و رفتارسنجی در 

 ژئوتکنیک
 آزمایشگاه روسازي پیشرفته
 تغییر اقلیم و هواشناسی 

  هاي فوالديسازهاي طراحی لرزه
 روش اجزاء محدود

 

 هیدرولیک ـ دریایی
 ئوتکنیکژ

 
 راه

 زیست  ـ بآ
 زلزله –سازه 

 سازه
 

 دکتر بدیعی
 دکتر پالسی 

 
دکتر لطیفی 
 دکتر ناصري

 دکتر میرقادري
 دکتر قاسمیه

 

106 
211 
 

213 
215 
226 
313 
 

  مهندسی رسوب
 آزمایشگاه خاك پیشرفته 
 اجراي سازه هاي دریایی

 سمینار
 تحلیل لرزه اي يروشها

 تحلیل و مدیریت سیستمهاي 
 2منابع آب

 

 هیدرولیک ـ بآ
 ژئوتکنیک 

 دریایی
 سازه

 ـ ه - زلزله -سازه 
 ـه -زیست  ـ بآ

  
 

 دکتر بدیعی
دکتر قلندرزاده 

  دکتر فاخر
 دکتررمضانیانپور

 دکتر وهدانی
 دکتر کارآموز

 
 

106 
213 
215 
225 
226 
313 
 
 

 
 

 

 دانشکدهجلسات 

 شناسی مهندسیلرزه 
 سمینار

 تحقیق در عملیات
 یدریای اصول طراحی سازه هاي
 دینامیک خاك

 زلزله
 زیست  ـ بآ

 م ساخت
 سازه –دریایی

 زلزله – ئوژ

 دکتر یوسفی
 نظیفدکتر 

 دکتر قلی پور
 دکتر برگی

 دکتر قلندرزاده

213 
215 
225 
226 
313 

 تکنولوژي عالی بتن
 کاربرد پلی کامپوزیتها

 روشهاي عددي در مهندسی دریا
 مدل سازي جریان وکیفیت منابع آب

 تحلیل خطر و خطرپذیري زلزله

 ـه -مس -س
 سازه 
 دریایی

 زي –آ  ـ هـ
 زلزله –سازه 

 دکترشکرچی زاده
 متولی  دکتر

 دکتر منتظري
 دکتر غیاثی
 دکتر کاوند

106 
214 
215 
225 
313 

سه شنبه
 

 تحلیل و طراحی سیستم ها
 حمل و نقل هوایی

 یرخطیاجزاء محدود غ
 عددي هاي مدلسازي تجربی ـروش

 ودینامیک سازه ها براي آنالیز غیرخطی
 

 مدیریت ساخت
 مل و نقلح –اه ر

 زلزله –سازه 
 زلزله –سازه 

 
 

 توکالندکتر 
 صمدزاددکتر 

 دکتر عطارنژاد
دکتر 

 خانمحمدي
 

106 
213 
225 
226 

 
 

 ایمنی ترافیک
 ریزي و کنترل پروژه برنامه

 سدهاي بتنی
 پایش سالمت سازه ها

 تئوري پایداري ارتجاعی
مهندسی عمران  در GISو RSکاربرد 

 شگاهیو آزما

 مل و نقلح –اه ر
 مدیریت ساخت

 هیدرولیک
 زلزله –سازه 

 سازه
 زیست ـ بآ

 آقابیکدکتر 
 دکتر هروي

  سرکردهدکتر
 دکتر بیطرف

 دکتر میرقادري
 دکتر حمزه

106 
213 
215 
225 
226 
313 

 طراحی تصفیه خانه هاي آب و فاضالب 
  مدیریت ریسک پروژه 

 مهندسی ترافیک پیشرفته
  آالت ساختمدیریت ماشین

 سدهاي خاکی
 (مباحث ویژه)سازه هاي هوشمند 

 زیست ـ بآ
  ساخت دیریتم
 مل و نقلح –اه ر

  مدیریت ساخت
 هیدرولیک -ژئو 

 زلزله -سازه 

 دکتر نظیف
 دکتر هروي

 بابازادهدکتر 
 دکتر تقدس

 دکتر میرقاسمی
 دکتر قربانی

106 
213 
215 
225 
226 
313 

 سمینار
 سمینار 
 سمینار
 سمینار

 بزرگ يهاتغییرشکل
 2منابع آب يسیستمها تیریتحلیل و مد

 

 م ساخت
  زلزله

 ئو ژ -اه ر
 ئوژ -اه ر

 سازه
 هـ -زي –آ   

 

 دکتر توکالن
 دکتر قربانی 

 دکتر گتمیري 
 دکتر بهنیا

 دکتر محمودزاده
 دکتر کارآموز

 

106 
213 
215 
225 
226 
313 
 

 کاربرد پلی کامپوزیتها
 راه يو نگهدار ریتعم تیریمد

 هاي فوالدياي سازهطراحی لرزه
 بتن پیش تنیده 

 2هايسازهدینامیک 

 ازهس
 ملح –اه ر

 زلزله –سازه 
 سازه

 زلزله –سازه 
 
 
 

 دکتر متولی
 دکتر علوي

 دکتر میرقادري
 دکتر محمودزاده

 دکتر برگی
 

214 
215 
225 
226 
313 

چهارشنبه
 

 یتغییر اقلیم و هواشناس
 هاي خاصآوري بتنفن

 هاي ویژه سازه يطراحی لرزه ا

 زیست ـ بآ
 م ساخت – سازه

 زلزله –سازه 

 دکتر ناصري
 دکتررمضانیانپور

 دکتر برگی

215 
225 
226 

 مدیریت کیفی منابع آب
 یرخطیاجزاء محدود غ

 روش اجزاء محدود

 زیست  ـ بآ
 سازه
 سازه

 دکتر کراچیان
 عطارنژاددکتر 

  دکتر قاسمیه

215 
225 
313 

 پیشرفتهسازه هاي فوالدي  215  سرکردهدکتر هیدرولیک سدهاي بتنی
 آمار و احتماالت پیشرفته

 سازه
 زیست  ـ بآ

 دکتر قیامی آزاد
 دکتر ناصري

213 
215 

 226 دکتر برگی زلزله –سازه  2هايدینامیک سازه

 

 جلسات دانشکده

 

 
 باشد. یم 22/03/1398کالسها  انیو پا 13/11/1397شروع کالسها از  1397-1398یلیسال تحصدوم  مسالیدانشگاه تهران ، در ن یآموزش میطبق تقو

 

 کد گرایشها:
  ژئوتکنیک / ژ: حمل و نقل/ ح:  راه و ترابرير: ز: زلزله / /  سازهس:  

  محیط زیست: ي/ ز منابع آب/ آ: ی کیدرولیه:  هـد: دریایی / /  مدیریت ساخت: مس

 


