
نام استاددوره درسنام درستاريخ امتحان
تعداد 

دانشجو
مكان امتحانساعت امتحان

159کالس 10:30-2208:30دکتر بیطرفتحصیالت تكمیلیپايش سالمت سازه ها

7علوم مهندسی 10:30-2108:30دکتر بابازادهتحصیالت تكمیلیمهندسی ترافیك پیشرفته

8علوم مهندسی 10:30-808:30دکتر شكرچی زادهتحصیالت تكمیلیتكنولوژي عالی بتن

6علوم مهندسی 16:00-2514:00دکتر قلندرزادهتحصیالت تكمیلیدينامیك خاک

7علوم مهندسی16:00-1114:00دکتر کاوندتحصیالت تكمیلیتحلیل خطر و خطر پذيري زلزله

8علوم مهندسی 16:00-1814:00دکتر هرويتحصیالت تكمیلیبرنامه ريزي و کنترل پروژه

213کالس 16:00-714:00دکتر نظیفتحصیالت تكمیلیطراحی تصفیه خانه هاي آب وفاضالب

کالس 10:30226-1608:30دکتر ناصريتحصیالت تكمیلیتغییر اقلیم و هواشناسی

کالس 10:30225-208:30میرقاسمی- دکتر پالسیتحصیالت تكمیلی…آزمونهاي برجا و رفتارسنجی در 

6علوم مهندسی 16:00-3114:00دکتر يوسفیتحصیالت تكمیلیلرزه شناسی مهندسی

کالس 16:00225-914:00دکتر بديعیتحصیالت تكمیلیمهندسی سواحل

کالس 16:00226-614:00دکتر قلی پورتحصیالت تكمیلیتحقیق در عملیات

کالس 16:00213-414:00دکتر محمودزادهتحصیالت تكمیلیتغییرشكلهاي بزرگ

کالس 10:30213-1308:30دکتر لطیفیتحصیالت تكمیلیژئوتكنیك و محیط زيست

213کالس 16:00-614:00دکتر محمديتحصیالت تكمیلیمكانیك شكست

226کالس 16:00-1714:00دکتر میرقادريتحصیالت تكمیلیطراحی لرزه اي سازه هاي فوالدي

225کالس 16:00-814:00دکتر بديعیتحصیالت تكمیلیمهندسی رسوب

کالس 10:30226-1508:30دکتر حمزهتحصیالت تكمیلی... در مهندسی عمران GIS و RSکاربرد 

3علوم مهندسی16:00-814:00دکتر برگیتحصیالت تكمیلیطراحی لرزه اي سازه هاي ويژه

کالس 16:00213-414:00دکتر قلندرزادهتحصیالت تكمیلیژئوتكنیك لرزه اي

225کالس 11:30-1208:30دکتر توکالنتحصیالت تكمیلیتحلیل و طراحی سیستم ها

226کالس 10:30-1308:30دکتر فاخرتحصیالت تكمیلیاجراي سازه هاي دريائی

213کالس 10:30-1108:30دکتر سرکردهتحصیالت تكمیلیسدهاي بتنی

159کالس 10:30-1908:30دکتر صمدزادتحصیالت تكمیلیحمل و نقل هوايی

کالس 16:00213-314:00دکتر عطارنژادتحصیالت تكمیلیاجزاي محدود غیرخطی

کالس 16:00225-1214:00دکتر مراديتحصیالت تكمیلیتحقیقات محلی

کالس 16:00226-514:00دکتر برگیتحصیالت تكمیلی2دينامیك سازه هاي

159 کالس 16:00-3014:00دکتر نظیفتحصیالت تكمیلیسمینار

چهارشنبه 
98/03/29

97-98برنامه امتحانات پايان ترم دوره تحصیالت تكمیلی دانشكده مهندسی عمران نیمسال دوم 
شنبه 

98/03/25
شنبه 

يك
98/03/26

دوشنبه 

98/03/27

سه شنبه 

98/03/28



نام استاددوره درسنام درستاريخ امتحان
تعداد 

دانشجو
مكان امتحانساعت امتحان

کالس 10:30225-1108:30دکتر تابشتحصیالت تكمیلیمهندسی آب و فاضالب پیشرفته

کالس 10:30226-1008:30دکتر معرفتتحصیالت تكمیلیطراحی لرزه اي سازه هاي بتن آرمه

کالس 10:30215-1508:30دکتر برگیتحصیالت تكمیلی(متعارف)اصول طراحی سازه هاي دريائی

کالس 10:30213-608:30دکتر میرقادريتحصیالت تكمیلیتئوري پايداري ارتجاعی

159 کالس 10:30-2308:30دکتر قاسمیهتحصیالت تكمیلیروش اجزاء محدود

7علوم مهندسی10:30-2208:30دکتر کراچیانتحصیالت تكمیلیمديريت کیفی منابع آب

8علوم مهندسی10:30-1308:30دکتر علويتحصیالت تكمیلیمديريت تعمیر و نگهداري راه

کالس 16:00225-514:00دکتر متولیتحصیالت تكمیلیکاربرد پلی کامپوزيت

کالس 16:00226-314:00دکتر رفیعیتحصیالت تكمیلیروش هاي عددي در مكانیك خاک

کالس 16:00213-814:00دکتر رمضانیانپورتحصیالت تكمیلیفناوري بتن هاي خاص

6علوم مهندسی10:30-408:30دکتر گتمیريتحصیالت تكمیلیمكانیك محیطهاي متخلخل

7علوم مهندسی10:30-1508:30دکتر غیاثیتحصیالت تكمیلیمدلسازي جريان و کیفیت منابع آب

8علوم مهندسی10:30-2008:30دکتر وهدانیتحصیالت تكمیلیروشهاي تحلیل لرزه اي

کالس 16:00225-814:00دکتر تقدستحصیالت تكمیلیمديريت ماشین آالت ساخت

کالس 16:00226-1514:00دکتر قیامی آزادتحصیالت تكمیلیسازه هاي فوالدي پیشرفته

کالس 10:30213-1008:30دکتر آقابیكتحصیالت تكمیلیايمنی ترافیك

159کالس 16:00-2114:00دکتر حسینیتحصیالت تكمیلیتعمیر و تقويت سازه هاي بتنی و فوالدي

کالس 16:00225-814:00دکتر منتظريتحصیالت تكمیلیروش هاي عددي درمهندسی دريا

کالس 16:00226-514:00دکتر ناصريتحصیالت تكمیلیآمار و احتماالت پیشرفته

کالس 16:00213-1114:00دکتر هرويتحصیالت تكمیلیمديريت ريسك پروژه

کالس 10:30225-908:30دکتر تابشتحصیالت تكمیلیطراحی شبكه هاي آب و فاضالب

کالس 10:30226-1608:30دکتر توکالنتحصیالت تكمیلیسمینار

4علوم مهندسی16:00-4114:00دکتر رمضانیانپورتحصیالت تكمیلیسمینار

5علوم مهندسی16:00-2814:00دکتر قربانیتحصیالت تكمیلیسمینار

6علوم مهندسی16:00-2514:00دکتر غیاثیتحصیالت تكمیلیسمینار

7علوم مهندسی16:00-2314:00دکتر گتمیريتحصیالت تكمیلیسمینار

8علوم مهندسی16:00-2214:00دکتر بهنیاتحصیالت تكمیلیسمینار

کالس 10:30226-1408:30دکتر قربانیتحصیالت تكمیلی(مباحث ويژه)سازه هاي هوشمند 

کالس 10:30225-1608:30دکتر کارآموزتحصیالت تكمیلی…تحلیل و مديريت سیستمهاي منابع 

کالس 16:00225-1314:00دکتر میرقاسمیتحصیالت تكمیلیسدهاي خاکی

کالس 16:00215-914:00دکتر محمودزادهتحصیالت تكمیلیبتن پیش تنیده

کالس 16:00213-514:00دکتر بهنیاتحصیالت تكمیلیطرح فرودگاهها

کالس 16:00226-1914:00دکتر خان محمديتحصیالت تكمیلی...عددي - روشهاي مدلسازي تجربی

چهارشنبه 

98/04/05

شنبه 
پنج

98/03/30
شنبه 

98/04/01
شنبه 

 يك

98/04/02

 دوشنبه 

98/04/03

 سه شنبه 

998/04/04


