
 (303)عمران رشته: کاردانی                                               0011 -2 دومبرنامه هفتگی  گروه ساختمان و معماری  نیمسال      

 روز

گ
زن

 

 (+؟63)ترم  چهارم (+؟63)ترم  سوم (+؟22)ترم  دوم (؟)ترم  اول ساعات

به
شن

 

  9012 -0  اندیشه کارگاه  تزیینات داخلی   11/8 - 11/9 0

   02213 -جوادیفام  استاد: 6160982  11/9 -- 11/01 2

  6160900 -زبان فنی همایون استاد:  11/01 -11/00 6

   02013 - جعفرزاده استاد:  02012  11/00 -11/02 0

   محاسبه و اجرای قالب 6160909 -فناوری بتن          11/02 -11/06 2

  6160908  08212 - مدرسی  استاد:            11/06 -11/00 3

  صادقیان استاد: 6160901 - فوالدی سازه اجرای  11/00 -11/02 0

  """""  08212 -     مداحی   استاد:  11/02 -11/03 8

   02218 6162112 -زمین شناسی   11/03 -11/00 9

     08212 - کریمی استاد:  11/00 -11/08 01

به
شن

یك
 

 6160993 -تحلیل مقدماتی سازه  6160991 -مكانیک خاک  9990100 -مكانیکفیزیک    11/8 - 11/9 0

  رضا درخشانی  استاد:  محمدی استاد:  02213 -نیک بخت  استاد:  11/9 -- 11/01 2

  کارگاه جوشكاری A نقشه برداری 6160983 - ماشین آالتمدیریت  11/01 – 11/00 6

 9008 -زبان فارسی 6162060 6160990  08212 -مدرسی   استاد: 11/00 -11/02 0

 مدرس زاده  استاد: آقا باال زاده استاد: محمدی استاد: 6160988 -مصالح  ساختمانی 11/02 -11/06 2

  02213  //   //    //  //   //    //  02218 -ولی اله مدرسیاستاد:  11/06 -11/00 3

  کاربردرایانه در نقشه برداری 9022 -ی تربیت بدن 6160900 - استاتیک 11/00 -11/02 0

  6160982  سالن – تراب استاد:  02213 -قاسمپور  استاد: 11/02 -11/03 8

9 11/00- 11/03  HSE   رزقی استاد: 6160902و ایمنی  

   B سایت    08212جعفرزاده     استاد:  11/00 -11/08 01

به
شن

دو
 

 

       9010 - زبان خارجی کارگاه  مكانیک کارگاه  برق 11/8 - 11/9 0

    اصغری  استاد: 6160980 6160986 11/9 -- 11/01 2

 6160989 -مقاومت مصالح  B   08218متین استاد:   Aلونامی استاد: 11/01 -11/00 6

 نجاتی استاد:

 6160902 -تجهیز و اداره کارگاه

  02218 -مدرسی  استاد:  کارگاه  برق کارگاه  مكانیک 11/00 -11/02 0

 6160939 -اجرای سازه های بتنی  02213  6160986 6160980 11/02 -11/06 2

  02212-بهروزی  استاد:     Bببری استاد:  Aمتین استاد: 11/06 -11/00 3

  و جزئیات عناصر نقشه کشی بتنی  11/00 -11/02 0

 9990111 -کارآفرینی  6162110  6160992  11/02 -11/03 8

 دیزجی  استاد: محبی استاد: ملكی استاد: 9018 -آیین  زندگی 11/03 -11/00 9

 //    //     //  A  02218 گروه  08212 - دهقانی استاد: 11/00 -11/08 01

00 11/09- 11/08  00010   02210  

ه 
س

به
شن

 

 6162066 -آز. مكانیک خاک    B نقشه برداری 6160933 -ریاضی  عمومی 11/8 - 11/9 0

 بزازیان استاد:  6160990  : بهزاد  اسماعیلیاستاد 11/9 -- 11/01 2

  08010  محمدی استاد:  08212 11/01 -11/00 6

 9990100 -حقیق و ارائهروش ت   //   //    // نرم افزارهای کاربردی 11/00 -11/02 0

 بزازیان استاد:   6160938 11/02 -11/06 2

  08012   استاد: 11/06 -11/00 3

 6160903 -پروژه  آزمایشگاه فناوری بتن     Bسایت 11/00 -11/02 0

  03010 - طیاری استاد: 6160906   //     //     // 11/02 -11/03 8

  نافظ استاد:  9028 -انوادهدانش خ 11/03 -11/00 9

   08010   08212 - معماراستاد: 11/00 -11/08 01

به
شن

ر 
ها

چ
 

  ساعت  201 -6160980 کارآموزی   11/8 - 11/9 0

 مدل سازی اطالعات ساختمان   استاد:   11/9 -- 11/01 2

 6160980 ساعت  201 -6160980 کارآموزی   11/01 -11/00 6

  طیاری استاد:   استاد:   11/00 -11/02 0

2 11/06- 11/02 
   Aسایت  201 -6160980 کارآموزی  

  //    //     //    استاد:   11/06 -11/00 3

 6160900 -آنالیز بها پروژه ساعت  201 -6160980 کارآموزی   11/00 -11/02 0

  رضا درخشانی استاد:   استاد:   11/02 -11/03 8

9 11/00- 11/03    """""  



 

01 11/08- 11/00    08210 


