
 

 

 
 

 98-99-1عمران نيمسال  مهندیس هدانشكد دوره تحصيالت تكميیل برنامه هفتگ
 16-18 14-16 10:30-12:00 09:00-10:30 07:30-09:00 روز

 كالس استاد گرایش  عنوان درس كالس استاد گرایش  عنوان درس كالس استاد گرایش  عنوان درس كالس استاد گرایش  عنوان درس كالس استاد گرایش  عنوان درس

شنبه
 

 تقاضا در حمل و نقل
 ساختشبیه سازی  یروشها

 روش اجزاء محدود
 هيدروليک دريا مبان  
فتهیپ یساز  ن    شر

 حمل و نقل  –راه 
 مدیریت ساخت

 هـ –ن  ایدر – سازه
 ن  ایدر 

 ژئوتکنیک
 
 

 صمدزاددكتر 
 تقدسدكتر 
 قاسمیهدکتر 

 دکتر بدییع
 دکتر فاخر 

106 
213 
215 
226 
313 

  یز یدر برنامه ر  یمدل ساز 
 یحمل و نقل شهر 

فتهیخاک پ کیمکان   شر
 توسعه پايدار و مديريت 

 محيط زيست 
 کینامیدرودیه

 ديناميک خاک 
 کیپژوهش در ژئوتکن یروشها

 
 

 حمل و نقل –راه 
  

 ژئوتکنیک
 –منابع آب 

 محيط زيست
 هیدرولییک

 زلزله –ژئوتکنيک
 ژئوتکنیک

 

 صمدزاددكتر 
 
  فرزانهدکتر 
 کراچیاندكتر  

 
 ن  یدکتر نائ

 دکتر کاوند
 فاخر دکتر 

 

106 
 
213 
215 
 
225 
226 
313 
 

 ژئوتکنيک دريان  
 هاديناميک سازه

 ارزش  مهندیس
 مکانيک سنگ
 ها ديناميک سازه

 

 ن  ایدر 
 سازه 

 ساخت تیر یمد
 هـ – ژئوتکنيک

 زلزله –سازه 
 

 دكتر مرادی
 دکتر 

 
 برگ

 دکتر قیل پور
 پالیسدکتر 

 دکتر قربان  
 

106 
211 
215 
226 
105 
 

 
 

 حمل و نقل  یريز برنامه 
 زلزله در مهندیس یعدد یروشها

 تونل و  یو اجرا طرایح
 زيرزمين   یفضاها

 و  تحليل ريسک، عدم قطعيت
 یاطمينان پذير 

 حمل   –راه 
 زلزله

 –ژئوتکنيک 
 حمل  –راه 

 –منابع آب 
 زيست حیطم

 خادیمدکتر 
 یوسف  دکتر 

 دکتر پالیس
 

 –دکتر تابش 
 یدکتر ناص 

215 
225 
226 
 
313 
 

 یطیمح ستیز  کیژئوتکن
 جريان ترافيک یتئور 

 
 

 مواد و سازه ها خستیک
فته  هيدروليک پيشر

 دريان   یهاديناميک سازه
 

  زيستم 
 حمل   –راه 
 زلزله –سازه 
 ،زیست،هآب 
 ن  ایدر  

 

 ی دکتر اوحد
  آقابیکدکتر 

 یدکتر شاهورد
 بن  هاشیمدکتر 

 قربان  دکتر 
 

213 
215 
225 
226 
313 

شنبه
يك

 

  وستهیپ یها طیمح کیمکان
 در خاک تهیسیو پالست
 یطیمح ستیز  کیژئوتکن

فتهیپ آبهاي زيرزمين    شر
 نگهداری راهمدیریت تعمتر و 

  پروژه تیر یدانش مد
 هیدرولیک محاسبانر 

 پژوهش در ژئوتکنيک یروشها
 

 ژئوتکنیک
 

 ستیز  -ژئو 
 هـ –زیست – آب 
 حمل و نقل  –راه 

  مدیریت ساخت
 هـ –زیست – آب 
 ه–زیست–آب 

 

 لطیف  دکتر 
 

 ی دکتر اوحد
 دکتر کارآموز
  یدکتر علو 

   هرویدکتر 
بن    هاشیم دکتر

 دکتر فاخر 
 

106 
 
211 
213 
215 
225 
226 
313 
 

 اشباع تر غ یخاکها کیمکان
 آن   یسازه ها طرایح  هيدروليیک
 تصفيه آب  اصول مهندیس

 و فاضالب
 مانیو مقررات پ تیر یمد

 2یروساز 
   ها ساختمان  یارزيان   و بهساز 

 در برابر زلزله
فته یساز ن     پيشر

 تئوري ارتجایع
 

 ژئوتکنيک
 یکیدرولیه

 – منابع آب 
 زيستمحيط 

 مدیریت ساخت
 و ترابریراه 
 زلزله – سازه

 
 ژئوتکنيک
 سازه 
 
 

لط  ف  یدکتر
 ان  یدکتر غ

ی  دکتر   –اکت 
 فیدکتر نظ

 دکتر هروی
 علویدكتر 

دکتر 
 یخانمحمد
 دکتر فاخر 

 دکتر رحيميان 
 

106 
211 
213 
 
215 
225 
226 
 
313 
103 
 
 

 روش اجزاء محدود
فته  هيدروليک پيشر

  یستمهایس ان  یو ارز  لیتحل
 ونقل حمل

 مهندیس رياضيات عایل
 ساخت  یروشها

 مهندیس رياضيات عایل
 
 

 هـ –دریان  –سازه 
 ،زیست،هآب 
 حمل و نقل  –راه 

 
 شهایهمه گرا

 مدیریت ساخت 
 شهابجز یهمه گرا

 ساخت تیر یمد
 

 دکتر عطارنژاد
 دکتر بن  هاشیم

  بابازادهدکتر 
 

 دکتر دولتشایه
 حسین   دکتر 

 رفییعدکتر 
 
 

106 
213 
215 
 
225 
226 
313 
 
 

 تکنولوژی عایل بتر  
ی ات یاضیر   عایل دکتر

 یساز  نهیبه
ل ارتعاشات     کنتر

فته ات یاضیر   پیشر
 ديناميک خاک

 تحليل ريسک، عدم قطعيت
 یو اطمينان پذير 

 

 هـ -مس -س
  ساخت م

 سازه
 زلزله –سازه 

 ژئوتکنيک
 زلزله –ژئو 

 –منابع آب 
 زيست حیطم

 

  دكتر شکریح  
 توکالن دکتر 
 قیل پوردكتر 

 زهران  
  دکتر

 رفییعدکتر 
 دکتر کاوند
 –دکتر تابش 
 یدکتر ناص 
 

106 
211 
213 
215 
225 
226 
313 
 
 

 سازه ها کینامید
فتهیراه پ طرح هندیس   شر
 

 سازه
 حمل   –راه 

 

 دکتر 
 

 برگ
  آقابیکدکتر 

 

211 
213 
 

شنبه
دو

 

  کیدروانفورماتیه
 روش اجزاء محدود
  طرایح روسازی بتن  

 هيدروليک دريا مبان  
فتهیپ یدرولوژ یه   شر

 

 زیست  –آب 
 هـ –ن  ایدر – سازه

 راه و ترابری
  ن  ایدر 

 ه–زیست–آب 
 

 ناصیدکتر 
 دکتر قاسمیه
  دکتر علوی

 بدییعدکتر 
 کارآموزدکتر  

 

213 
215 
225 
226 
313 
 

  یز یدر برنامه ر  یمدل ساز 
 یحمل و نقل شهر 

 زلزله در مهندیس یعدد یروشها
  ن  ایدر  کیژئوتکن

 حمل و نقل   یريز برنامه 
  کینامیدرودیه

 
 

 مواد و سازه ها خستیک
 پسماند تیر یومد اصول مهندیس

 

 حمل و نقل  –راه 
 
 زلزله 
 دریان  

 حمل ونقل –راه 
  یکیدرولیه

 زلزله – سازه
  محيط زيست

 

 صمدزاددكتر 
 
 یوسف  دکتر 

  مرادیدکتر  
 دکتر خادیم

  ن  یدکتر نائ
 یدکتر شاهورد
 اکت  

 یدکتر
 

106 
 
211 
213 
215 
225 
226 
313 
 

تصفيه آب و  مهندیساصول 
 (2گروه -شگاهیفاضالب )آزما

 – منابع آب 
 محيط زيست

ی  دکتر    –اکت 
 فیدکتر نظ

 آز
 

 مهندیس رياضيات عایل
 خیطتر غ یساز  نهیبه

 دريان   یهاديناميک سازه
 هيدروليک محاسبانر 

  پ
فتهیآبهاي زيرزمين    شر
 

  شها یهمه گرا
 مس -زی-آ-ح-ر

  دریان  
 ه–زیست–آب 
 ه–زیست–آب 

 
 

 دکتر دولتشایه
 بابازادهدکتر 
 قربان  دکتر 
 هاشیم دکتر بن  
 کارآموزدکتر  

 

106  
215 
225 
226 
313 

 عایل  بتر   یتکنولوژ 
  اصول مهندیس

 
 هوا آلودگ

 تهایکامپوز   کاربرد پیل

 آن   یسازه ها طرایح  هيدروليیک
  

 هـ -مس -س
 محيط زيست

  سازه 
 یکیدرولیه

 

شکریح  زاده  دکتر
 
  ناصیدکتر 

 دکتر متویل

 دکتر غیان  
 

106 
213 
214 
313 
  

 جلسات دانشكده

شنبه
سه 

 

 و وستهیپ یها طیمح کیمکان
 در خاک تهیسیپالست

 تقاضا در حمل و نقل
  انتقال و انتشار و 

 مبان 
 هاآالينده یساز مدل

 تحليل و مديريت 
 1منابع آب یسيستم ها

 ساختشبیه سازی  یروشها
 2یروساز 
 مهندیس رياضيات عایل

 در ژئوتکنيک یعدد یروش ها

 ژئوتکنيک
 

 حمل و نقل –راه 
 –منابع آب 

 محيط زيست
 –منابع آب 

 محيط زيست
 ساخت تیر یمد

 و ترابریراه 
  شها یهمه گرا

 ژئوتکنيک

 لطیف  دكتر 
 

 صمدزاددکتر 
 یدکتر منتظر 
 
دكتر  خانم 

 زهران  
 تقدسدکتر 
 علویدکتر 

 یعیدکتر رف
 قاسیمتر دکتر م

106 
 
211 
213 
 
215 

 
225 
226 
313 
157 
 

 اشباع تر غ یخاکها کیمکان
 مانیو مقررات پ تیر یمد

 مدیریت تعمتر و نگهداری راه
فتهیخاک پ کیمکان   شر
ها در ساختمان  یو بهساز  ارزيان  

 برابر زلزله
 اصول مهندیس  

 تصفيه آب و فاضالب 
 

 ژئوتکنيک
 ساخت تیر یمد
 حمل ونقل –راه 

 ژئوتکنيک
 زلزله –سازه 

 
 –منابع آب 

 محيط زيست
 

 لطیف  دکتر 
 هروی دکتر 

  دکتر علوی
 فرزانهدکتر 

خانمحمد  یدکتر
 

 اکت  
 – یدکتر

 فیدکتر نظ

106 
213 
215 
225 
226 
 
313 
 

 8102421 ژئوتکنيک دريان   
 خیط تر اجزاء محدود غ 

 ساخت  یروشها
  یستمهایس ان  یو ارز  لیتحل

  حمل و نقل
 کیدر ژئوتکن یعدد یروشها

 ارتجایع یتئور 
فته یهيدرولوژ   پيشر

 تصفيه  اصول مهندیس
 آب و فاضالب

 

  ن  ایدر 
 زلزله –سازه 

 مدیریت ساخت 
 حمل ونقل –راه 

 
 ژئوتکنيک
 سازه

 ه–زیست–آب 
 –منابع آب 

 محيط زيست
 

 رادیدکتر م
 دکتر وهدان  

 حسین  دکتر 
 بابازادهدكتر 

 
 رفییع دكتر 

 دکتر رحيميان 
 کارآموز  دکتر 

 اکت  
  – یدکتر

 فیدکتر نظ
 

106 
211 
213 
215 
 
225 
226 
313 
 آز
 
 
 
 

  یساز  نهیبه
ل ارتعاشات    کنتر

 پروژه تیر یدانش مد
 خیطتر غ یساز  نهیبه

 خاک یبهساز 
 پسماند تیر یومد اصول مهندیس

 ارزش مهندیس
 هاديناميک سازه

فتهیراه پ طرح هندیس   شر
 

 سازه
 زلزله –سازه 

  م ساخت
 مس -زی-آ-ح-ر

 کیژئوتکن
   محيط زيست

  ساخت م
 زلزله –سازه 
 حمل –راه 

 
 
 

 دکتر رحایم 
 زهران  

 دکتر
 یدکتر هرو 

  بابازادهدکتر 
 دکتر بهنیا 

یدکتر   اکت 
 پور دکتر قیل
 قربان  دکتر 
 آقابیکدکتر 

 

106 
211 
213 
215 
225 
226 
313 
157 
 ه308
 

  اصول مهندیس
 

 هوا  آلودگ
 جريان ترافيک یتئور 

 تهایکامپوز   کاربرد پیل

 

 محيط زيست
 حمل –راه 

 سازه 
 
 
 

  یدکتر ناص 
 آقابیکدکتر 

 دکتر متویل

 

106 
213 
214 
 

شنبه
چهار

 

 یدکتر  عایل ات یاضیر 
 انتقال و انتشار و مبان  
 هاآالينده یساز مدل

 تحليل و مديريت 
 1منابع آب یسيستم ها

خیط  اجزاء محدود غتر
 

 ساخت تیر یمد
 –منابع آب 

 محيط زيست
 –منابع آب 

 محيط زيست
 زلزله –سازه 

 سازه

 توکالن دکتر 
 یدکتر منتظر 
 

خانم دکتر  
 زهران  

 دکتر وهدان  
 

106 
213 
 
215 
 
225 
 

 محاسبات نرم
 توسعه پايدار و 

  مديريت محيط زيست
 روش اجزاء محدود

 روسازی بتن  طرایح 

  ساخت تیر یمد
 –منابع آب 

 محيط زيست
 ه –ن  ایدر –سازه

 راه و ترابری
 

 دکتر توکالن 
 کراچیاندكتر  

 
 دکتر عطارنژاد
  دکتر علوی

 

106 
215 
 
225 
226 

 

 جلسات دانشکده

 کیدروانفورماتیه
 

 زيست –آب  
 

 یدکتر ناص 
 

213 
 

    

 

 
وع کالسها از  1398-1399سال تحصییل اول طبق تقویم آموزیسی دانشگاه تهران ، در نیمسال   یم باشد.  1398/ 10/ 18و پایان کالسها  1398/ 06/ 30شی

 

 کد گرایشها: 
   ژئوتکنیک / ژ:  حمل و نقل/ ح:  راه و ترابریر: /  زلزلهز: /  سازهس:  

   محیط زیست: ی/ ز  منابع آبآ:  / هیدرولییک :  ـه/  دریان  د: /  مدیریت ساخت: مس


